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    Les transform
a pel·lícula d’animació Up, de
Pixar, conté una de les seqüèn-
cies més commovedores de la
història recent del cinema. S’hi

conta, en quatre minuts sense diàleg i
amb música de Michael Giacchino (el
compositor de Lost en una faceta molt
menys esotèrica que la que li ha donat fa-
ma mundial), tota la vida junts d’una pa-
rella d’enamorats –ella: vital, desperta i
expansiva; ell: tranquil, contingut i molt
seriós– que es van conèixer de nens,
quan tots dos somniaven, ingenus, a ser
exploradors.

La seqüència comença quan tot just
s’ha consumat el matrimoni de la jove
parella, i a partir d’aquell moment enfila
tot un seguit d’imatges que mostren les
seves aventures i desventures en comú:
les tasques per habilitar una llar on viure,
els moments dolços de la convivència, la
il·lusió per tenir un fill, el xoc que suposa
assabentar-se que ella no pot tenir-ne, el
propòsit d’estalviar diners per partir a
l’aventura i complir per fi el seu projecte
d’infantesa, els contratemps del dia a dia
que els obliguen a gastar tot el que han
anat estalviant, la paciència compartida
amb què superen la frustració d’haver
de resignar-se a dur una vida modesta i

convencional, la lluminosa satisfacció
amb què en els instants més inopinats
redescobreixen la fortuna de tenir-se
l’un a l’altre, la pau afectuosa amb què
van passant els anys i assumint la prò-
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El privilegi de la ficció
uan vaig entrar a El Club dels
optimistes incorregibles, sem-
blava que n’havia format part

sempre. Crec que ja anava a aquest
club abans de saber que existia, o ai-
xò m’agrada pensar. “M’estimo més
viure com a optimista i equivocar-
me, que viure com a pessimista i te-
nir sempre raó” (Anònim). Un en-
capçalament que ja és tota una de-
claració de principis culminada amb
la citació amb què es tanca el llibre:
“I tu te’n vas deixant enrere / aquells
amb qui has viscut: / aquesta és la
primera fuetada que colpeja l’exiliat.
/ Sentiràs, ben lluny de Florència i
dels nostres, / com n’és de dur pu-
jar l’escala dels altres, / i com n’és
d’amarg el pa de l’estranger!” (Dan-
te Alighieri, Paradís, cant XVII).

Una de les moltes coses que bus-
co sempre en una novel·la és que
em faci sentir diferent, que em faci

Q volar, és a dir, hi busco ficció. Tota
novel·la és ficció, invenció, fantasia,
màgia. Encara que hi hagi referèn-
cies a fets o a personatges reals.
Des d’aquest moment, tot el que s’hi
relata deixa de ser res concret i
s’inscriu en el terreny de l’imaginari,
el de l’autor. I aquest llibre de Jean-
Michel Guenassia, de gairebé 600
pàgines, que podrien ser moltes
més, ho aconsegueix plenament.

Moltes i diverses novel·les dins
una novel·la. Molts personatges que
expliquen la seva història i les seves
històries, que les viuen i ens les fan
reviure. Viuen en ells i en nosaltres.
Totes comencen, cap no acaba. Pot-
ser un petit homenatge a Si una nit
d’hivern, un viatger, d’Italo Calvino,
en el 50 aniversari de l’Oulipo. So-
bretot un homenatge als existencia-
listes francesos, Albert Camus –el
meu preferit–, el deliciós home re-

voltat pied-noir, i Jean-Paul Sartre,
que, tot i les seves diferències irre-
conciliables, plora quan s’assabenta
de la seva mort sobtada en accident,
cosa que l’humanitza, i també a Jo-
seph Kessel, l’autor d’El lleó i de Be-
lle de jour –amb la memorable ver-
sió cinematogràfica de Luis Buñuel.

Temes i més temes, com ara la
revolta i l’emigració, tan actuals en
aquests moments a l’Estat veí i a tot
Europa, una altra vegada, cent anys
després, es repeteix. També l’ado-
lescència, l’itinerari iniciàtic, la litera-
tura, la poesia, els escacs, la política,
el comunisme, la guerra, la indepen-
dència d’Algèria, els pied-noirs, la
Guerra Freda, l’exili, els refugiats, la
migració forçada, l’humanisme,
l’amor, l’odi a l’estranger, el judais-
me, la hipocresia, la tristesa, la
malenconia, la família, el romanticis-
me, els fills, el cinema, la lectura, els

llibres, molts de llibres i autors, la vi-
da, perquè “la vida és així”, com diu
un dels personatges. És El síndrome
de Ulises, de Santiago Gamboa, però
canviant els immigrants llatinoame-
ricans pels de l’antiga URSS i els
seus satèl·lits, melancòlics, trasplan-
tats, trasbalsats. La necessitat
d’abandonar la família per salvar la
pell i buscar una altra vida, sempre
enyorant un passat millor. Unes his-
tòries que l’autor hauria d’haver ex-
plotat més i només deixa iniciades. I
abandonar l’excés, per mi, de reali-
tat prosaica, tot i que això, de segur,
no l’hauria convertit en un best-se-
ller. Perquè ja se sap que són po-
quíssimes les obres que són un èxit
en la seva època i després resistei-
xen el pas del temps. Impagable la
ruta turística de París. A més de tot
un seguit de sentències memorables
que queden per als lectors. ❋
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‘Un dia’ té
la virtut de ser

moltes obres
en una

pia vellesa, i, a la fi, l’aparició abrup-
ta d’una malaltia que comporta la
mort de l’esposa i que deixa el marit
tot sol, tristíssim, sense cap futur que
ni tan sols valgui la pena de provar de
viure.

Davant aquesta seqüència, un es-
pectador sensible no pot sinó com-
moure’s fins a les llàgrimes –llàgri-
mes de felicitat, de tendresa, de me-
langia i de pena, ben barrejades– per-
què assisteix als imprevisibles
meandres d’unes vides sotmeses al
pas del temps, un fet comprensible i
compartible per tothom. Aquesta
sensació d’estar davant l’expressió
d’una experiència universal i alhora
personalíssima és, si fa no fa, la ma-
teixa que s’apodera del lector d’Un
dia, tercera novel·la del guionista de
televisió David Nicholls (Hampshi-
re, 1966).

L’amor, aquesta fatalitat
Un dia té la virtut de ser moltes no-
vel·les en una. Pot llegir-se com un
retrat de la generació que es va for-
mar durant la dècada dels vuitanta i
es va fer gran durant la dels noranta,
com un compendi vivencialitzat de
la cultura pop contemporània –músi-
ca, cinema, televisió–, com una re-
passada a les transformacions de la
realitat sociopolítica britànica –i, per
extensió, europea– dels darrers vint

anys, i també com una visió agredol-
ça de l’entrada en la vida adulta d’un
noi i una noia que no tenen res en co-
mú a banda de l’atracció, sovint des-
compensada, que senten l’un per
l’altre. Un dia és, sobretot, una histò-
ria d’amor entre dos amics, Emma
Morley i Dexter Mayhew, que, para-
doxalment, es complementen i es ne-
cessiten perquè són incompatibles.

Per tal d’oferir un relat tan ric i
complet com sigui possible de la re-
lació entre els seus dos protagonis-
tes, David Nicholls ha tingut l’encert
de bastir la novel·la a partir d’una es-
tructura –potser inèdita, sens dubte
audaç– que consisteix a fer el segui-
ment dels setze anys de relació de la
parella mostrant-ne només un dia
–sempre el mateix– per any: des del
15 de juliol del 1988, tot just després
de graduar-se a la universitat, fins al
15 de juliol del 2004, quan tots dos
estan a punt d’arribar als 40 anys.

Aquesta estructura, extraordinà-
riament àgil i folgada a pesar de la
seva rigidesa aparent, permet a l’au-
tor de mostrar les vides antagòni-
ques però paral·leles de l’Emma i el
Dexter –ella: sensible, responsable i
llesta; ell: festiu, capriciós i seduc-
tor– i, alhora, les complicitats i els
desacords, la lleialtat i les traïcions,
les disputes amargues i el profund
afecte que, al llarg del temps, els van
unint i separant. Com tot bon
guionista televisiu, Nicholls és un
mestre a l’hora de desenvolupar el
que convencionalment es coneix
com una tensió sexual/sentimental
no resolta.

Diàlegs espurnejants
Escrita en una prosa directa i veloç
però dúctil i plena de matisos –la tra-
ducció d’Esther Roig s’intueix im-
pecable–, Un dia destaca també per
la vivesa d’uns diàlegs espurnejants
d’humor, sensibilitat i tendresa, per
l’autenticitat vibrant de les situa-
cions, per la construcció dels caràc-
ters –canviants però sempre cohe-
rents– dels personatges, per la varie-
tat dels registres literaris –i vitals–
que l’autor desplega, i pel romanti-
cisme, commovedor sense cursile-
ries, de la història d’amor que s’hi
explica.

Una novel·la excel·lent. ❋
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a dolce vita de la Costa Brava en els
temps d’alegria econòmica surt re-
tratada amb tots els defectes i les

poques virtuts en la primera novel·la de
Carme Lafay. Es tracta d’una metgessa
que va arribar tard a la professió mèdica a
causa de la seva passió pel teatre i la músi-
ca i que ara es llança al món de la literatura
per ficar el nas en les entranyes d’una so-
cietat que coneix prou bé, perquè la va viu-
re des de la primera línia. I la seva especia-
litat mèdica de diagnòstic per la imatge
l’ajuda a radiografiar una forma de vida
més amoral que immoral.

Tots tenim un secret és una novel·la
d’acció, seduccions, misteris, mentides,
odis, violència i fins i tot un assassinat, amb
protagonistes que naveguen en iots mo-
derns però no saben
posar gaire bé les ve-
les per virar per la vi-
da. Així hi trobem el
marit que es casa
amb la dona que no
estima per tenir mà-
niga ampla amb
l’amistançada i la
muller que accepta
el matrimoni per viu-
re de senyora, la for-
ma de prostitució
més estesa. D’es-
quitllada, hi ha
l’amant soferta. Tot
ben amanit pel pas-
sat d’alguns perso-
natges a terres anti-
llanes, amb fills
adoptats que no ho
són del tot i nenes de
mare soltera prou ta-
faneres.

Narrada amb bon
ritme, la novel·la es
llegeix amb fluïdesa
encara que no acaba
d’enganxar del tot,
potser perquè hi ha molts secrets i poques
sorpreses. Tots els personatges amaguen
fets i accions passades que no volen que
s’airegin. Però el lector intueix abans d’ho-
ra la solució correcta de gairebé tots els
secrets. L’estructura és excessivament li-
neal, malgrat alguns salts temporals, i
s’ofereixen massa pistes que van assenya-
lant cap a on pot caminar el desenllaç de la
trama. Un desenllaç amb detalls, ara sí,
sorprenents, malgrat pecar d’espurnes de
carrincloneria i moralitat.

És remarcable la descripció de l’osten-
tós món nàutic que fa l’autora, amb bona
nota també per la caracterització dels per-
sonatges i el llenguatge, directe i precís, es-
pecialment en els diàlegs, que dóna vitalitat
a una primera incursió narrativa apreciable
i també amb possibilitats de millora. ❋
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