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embla que no faci res i ho fa tot. Així
és la literatura de Patrick Modiano
(Boulogne-Billancourt, 1945), un

dels grans escriptors francesos de la ge-
neració sorgida del Maig del 68 que ha ba-
sat la seva obra en la recuperació del re-
cord, també dels barris d’un París que for-
ma part d’una cartografia sentimental i es-
tètica. La nova novel·la, L’horitzó, que ens
arriba a través d’una magnífica traducció
d’Eulàlia Sandaran, té tots els ingredients
de les seves narracions més reeixides, mi-
llor encara que l’anterior, En el cafè de la
joventut perduda (Proa), que va ser guar-
donada amb el premi a la millor novel·la
del 2007 atorgat per la revista Lire. Des de
l’intimisme d’una tercera persona prota-
gonista, L’horitzó ens mou des dels anys
seixanta, quan els dos personatges princi-
pals eren joves, fins a l’actualitat. El relat
manté el suspens i la intriga, però exclusi-
vament per recrear episodis d’un noi i una
noia quan es van conèixer. Tots dos es
buscaven la vida a París mentre fugien
d’una persecució: el noi, de la seva mare, i
la noia, d’un individu tèrbol, antic esquia-
dor olímpic. El perill els uneix en un mo-
ment d’incertesa, que Modiano evoca en
petites dosis, aturant-se en els escenaris
del districte 16 de París i els voltants de la
Place de l’Étoile, paisatge mític per als afi-
cionats del novel·lista francès, que en la
nova novel·la defineix com “un París dife-
rent del que li era familiar des de la infàn-
cia i tenia ganes d’explorar-ne els carrers”.

Som al mateix període de Carrer de les
botigues fosques, premi Goncourt 1978,
que Proa va recuperar fa un any. També
amb les mateixes circumstàncies: el viat-
ge al passat, la identitat perduda, el recor-
regut per les ciutats –L’horitzó acaba a
Berlín—i la lleugeresa tan característica

S del seu estil evanescent, amb la veritat i el
misteri de la mateixa història oculta dels
protagonistes i del territori on es mouen.
Amb aquestes coordenades, el narrador
ha bastit un plànol del París d’abans de la
revolució universitària, ple de racons, que
el lector podrà descobrir si visita la ciutat.
Els seus seguidors podran comprovar que
L’horitzó té tots els components d’Una jo-
ventut (Ed. 62), Barri perdut (Columna) i
Diumenges d’agost (Columna), és a dir, el
misteri, un cert determinisme, un paisatge
en alguns moments claustrofòbic i la inda-
gació en el passat dels personatges. Tot
traçat amb frases curtes com versos, una
brevetat que exclou qualsevol informació
aleatòria, tot i que en L’horitzó el narrador
es permet donar-nos pistes per a la recu-
peració de la noia quaranta anys després.

La nostàlgia té un paper fonamental,
sense que els sentiments apareguin nítids.
No sabem pràcticament res de la història
d’amor, quatre dades sobre els oficis dels
protagonistes, i fins i tot el desenllaç es
presentarà més obert que mai. Modiano
domina els ressorts psicològics del gènere
i al final pot arribar a ser conductista com
en una novel·la policíaca. És especialment
lúcid quan ens presenta la tesi de la no-
vel·la, que és la de tota la seva obra, en
una descripció de Berlín: “Aquesta ciutat
té la meva edat. Jo també vaig intentar
construir, durant aquells llargs anys, avin-
gudes en angle recte, façanes ben rectilí-
nies, rètols per amagar el terreny panta-
nós i el desordre originals, els mals pares,
els errors de joventut. I malgrat tot, de tant
en tant, em trobo en un descampat que
em fa sentir bruscament l’absència d’algú,
o sobre una filera d’edificis vells de faça-
nes amb ferides de la guerra, com un re-
mordiment”. Magistral. ❋

Novel·la David Castillo
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n any viscut intensament,
sense llibertat però amb
l’esperit ben lliure. Mig segle

després, Isidre Molas explica amb
tota precisió com va viure aquell any
entre reixes. Però més que una re-
venja als seus múltiples maltracta-
dors, ha pretès fer un cant a la vida i
a la capacitat de viure en un món
tancat i barrat, ple de tortures. Una
experiència gens positiva: “Hi havia
entrat com un adolescent potser
mig madur i en vaig sortir amb un
regust agre de persona immadura”.

Trencadís de records subtitula Isi-
dre Molas aquest llibre de memò-
ries. El 17 de maig del 1962, de mati-
nada, el van anar a cercar a casa se-
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va i el van portar al quarter policial
de la Via Laietana, per després lliu-
rar-lo a la Model. El 17 de maig del
1963 també el van cridar, però a la
presó de Sòria, per posar-lo en lli-
bertat. Abans havia estat a la presó
de Carabanchel, esperant judici.

Isidre Molas va detallant minucio-
sament tot el que recorda des que
un grup policial el va anar a cercar a
casa seva fins que va traspassar la
desitjada porta de la llibertat.

Les reflexions quotidianes del que
li va passar aquell any permeten
mostrar un retaule ampli i complex,
tant de la vida a les presons on va
estar, com de la presó exterior que
vivia la societat espanyola. A dins,

s’han de sortejar tota mena de vexa-
cions, insults i menyspreus, però es
poden viure moments de solidaritat i
companyonia únics amb presos
també condemnats absurdament,
com ell. La solidaritat que es respira
és d’una generositat sense límits. I
les discussions mantingudes amb
presos d’altres col·lectius polítics
ajuda a comprendre una mica més
el mapa global de la resistència con-
tra Franco.

Els complexos intents de comuni-
car-se amb amics i família completa
la situació de submissió forçosa que
vivia la societat espanyola. La degra-
dació de les escadusseres visites
que va poder rebre de la seva famí-

lia, l’obligació d’escriure les cartes
en castellà, el silenci sobre què li
passava quan estava retingut a la
Via Laietana i els esforços per poder
aconseguir llibres d’estudi i lectura,
són petits detalls que mostra l’estat
de setge dictatorial que patia el ciu-
tadà de l’època.

Un llibre que ajuda a conèixer mi-
llor la memòria i la història global del
franquisme, silenciada fins fa poc, i
tan necessitada de testimonis per-
sonals, com el d’Isidre Molas. Un re-
lat, a més, escrit amb prosa directa i
lèxic ric i variat. I també “amb sordi-
na, sense estridències”, com procla-
ma el mateix autor, amb prou bona
trajectòria en la política catalana. ❋

La presó de la vida
AssaigJordi Capdevila


