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formen en un laberint de situacions
que Glattauer estira com un xiclet i
fa desembocar en un final previsible.
Gangues de voler treure petroli d’un
pou sec i d’esprémer l’èxit obtingut.
Cada set onades perd la frescor ori-
ginal, i la fantasia que regalimaven
els personatges es doblega en un
estira-i-arronsa difícil de digerir. Es
vol mantenir el suspens i l’emoció
amb una sèrie de capítols que resul-
ten reiteratius i embafadors. Aques-
ta és la principal diferència entre les
dues parts. I si en una el lector mas-
tegava la història lentament, assa-
borint-la perquè no s’acabés mai, en
la següent endrapa les pàgines sen-
se compassió per arribar ben aviat
al final i poder respirar tranquil. Fins
a nova ordre. ❋

L’austríac Daniel Glattauer va tenir
èxit amb una història, però la
segona part el desmereix ROBERT

RAMOS

quest conte –és més un conte llarg que no
pas una nouvelle– té un rerefons nadalenc,
però el tema no és, pròpiament, el Nadal. Sí

que passa en època nadalenca, i sí que uns quants
personatges joves canten koliadki, que són unes
cançons expresses per al dia 24 de desembre i
que, com les cantúries dels nostres Nicolaus, són
recompensades amb aliments (embotits, pa...) o
amb monedes de coure, que fan caure, els primers
i les segones, dins el sac que duen els nois. Però La
nit de Nadal explica una altra cosa. Explica com
aconseguir un propòsit sense vendre’s l’ànima al
diable (però enredant el diable com s’enganya una
criatura).

El ferrer Vakula s’ha enamorat de l’Oksana, la
noia més fina i bonica de la contrada. La seva rude-
sa, però, el priva dels favors de la jove, que no té in-
tenció de lligar-se amb ningú i que es riu dels que li
fan la cort. Per altra banda, la mare del ferrer, la
Solokha, és una viuda alegre, que acull a casa seva
tant l’alcalde com el dia-
ca, el pare de la jove be-
llesa i altres homes que
s’hi desfoguen. Un dels
episodis més divertits del
relat és quan, una tarda,
l’un rere l’altre van acu-
dint a casa de la dona
lleugera. Ella els va ama-
gant dins uns sacs que
ha deixat per allà el seu
fill, i que acabaran rodant
pel poble, carregats de
carn humana...

En Vakula no perd
l’esperança i demana a la
seva enamorada què
hauria de fer per tenir el
seu cor. I aquesta li res-
pon que hauria de por-
tar-li les sabates de la
tsarina. A partir d’aquí, el
ferrer fa un tracte desigual amb el dimoni. Desigual
perquè, sota l’aparença de rude, en Vakula, home
pietós que no es perd mai cap missa, aconsegueix
servir-se’n i, tot seguit, burlar-se del banyeta: “Va
ser l’enemic de l’espècie humana qui en va sortir
ensarronat, engalipat i escaldat”.

La nit de Nadal és un relat irònic, delicat, que re-
corre a situacions fantàstiques, com és ara la con-
vivència amb el diable –un diable, tot s’ha de dir,
molt totxo, de fireta (o de pastorets), molt lluny de
la seva millor representació, de la més espaventa-
ble: una de les consecucions del relat de Gógol– o
el furt interessat de la lluna, i que, quan convé, ens
fa passar bou per bèstia grossa (els homes ensa-
cats com si fossin gra, que algú carregarà a l’es-
quena, com qui du una motxilla). Precisament en
l’empresonament d’un grapat d’homes dins els
sacs, hi ha les pàgines més sucoses d’aquesta his-
tòria costumista i universal: “El diaca havia obert un
foradet amb el dit per espiar què passava a fora”.
Potser no està al nivell dels millors relats de l’autor
(El nas o L’abric), però, com aquests que he citat,
barreja elements fantàstics amb altres que no ho
són, fa conviure el populatxo amb l’aristocràcia, per
acabar donant una visió més o menys descarnada
de la Rússia de la primera meitat del segle XIX. Bo-
na traducció de Lurdes Pons, que s’empesca solu-
cions magnífiques: “Li sortís a aquest fill del dimoni
a sota de cada ull una llúpia com una gavella!”. ❋
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El vertigen de viure
escriptor francès Georges
Perec va afirmar, en una
ocasió, que la quotidiani-
tat no és una evidència si-

nó una opacitat, una forma de ce-
guesa, una manera d’anestèsia. Re-
re aquesta paradoxa s’amaguen les
dificultats que la novel·la té, ben so-
vint, per fer visible tota aquella tra-
ma de les experiències més imme-
diates, fetes de paraules, de gestos,
de fets, que qualsevol persona fa i
repeteix gairebé cada dia. Anar a
comprar, menjar i beure, dormir,
sortir amb els amics, comunicar-
se, ajuntar-se i separar-se, formen
part de les accions diàries, gairebé
condemnades a una “fatalitat ordi-
nària” que, com diu el mateix Pe-
rec, ens permeten estar en pau
amb la realitat que vivim. De mane-
ra que es porta tan endins la vida
quotidiana, és tan present i evi-
dent, que per això mateix sembla
que no s’hi pugui reflexionar, que
no admeti cap mena d’indagació o
investigació. La vida quotidiana és
tan propera que esdevé opaca, ens
encega i anestesia i no sembla que
provoqui cap inquietud o possible
estranyesa.

En la seva última novel·la, Un
dia tranquil, Ponç Puigdevall
(Sant Feliu de Guíxols, 1963) assu-
meix el repte narratiu de fer visi-
ble, amb una insòlita minuciositat
estilística, la trama quotidiana d’un
dia en la vida de Nicolau Batet, un

L’
home vulgar de vida furtiva, tur-
mentat i alcoholitzat, escriptor blo-
quejat, autoculpabilitzat per la con-
tradicció de les seves relacions
amoroses i el fracàs de les fami-
liars. Potser perquè Puigdevall
sembla estar convençut que només
els escriptors capaços de captar bé
el que és visible estan també dotats
per copsar l’invisible, Un dia tran-
quil és una novel·la enormement
ambiciosa que es presenta, des del
títol fins a la seva trama i personat-
ges, amb la mateixa aparent bana-
litat amb què ho feia David Lynch a
Una història de debò.

Ple de frases admirables
No és un llibre de lectura ràpida, re-
quereix un esforç d’atenció per
part d’un lector que pot quedar,
d’una banda, captivat per la quanti-
tat de frases admirables, gairebé
aforismes, que voldria subratllar-
hi, i, de l’altra, per l’extraordinària
dilatació del temps a què l’autor
sotmet el seu protagonista durant
un dia que, de tranquil, en té ben
poc. La prosa de Puigdevall és neta,
però morosa i molt continguda,
amb frases que s’allarguen per les
abundants comparacions. És rela-
tivament fàcil observar-hi nombro-
síssimes al·lusions literàries, des
d’un poema amagat de Gabriel Fer-
rater, referències a la poetessa So-
phie Podolski, a Faulkner, John
Ford, i evocacions del Moby-Dick

de Melville, però sobretot explícita-
ment a Un hivern dur, la novel·la
de Raymond Queneau (traduïda al
català per Gabriel Galmés), un
exemplar del qual acompanya gai-
rebé fins al final el protagonista.

El llibre s’inicia amb un estrany
aire dels anys vuitanta, que va des
dels noms dels personatges (sense
article personal) fins al retrat àcid
de la vida caòtica i dissoluta dels
lleopards, habituals dels bars i ter-
túlies nocturnes, consumidors
compulsius de cervesa, sempre a
l’aguait de trobar fustes salvadores
davant el declivi en què suposada-
ment es troben. És l’agra descrip-
ció d’una ciutat provinciana, fàcil-
ment identificable amb una Girona
on apareixen tota mena de perso-
natges (com el poeta Josep Domè-
nec, que s’acaba de tatuar la frase
“enfront del pitjor, com més riure
millor”), amb alguns dels quals
Puigdevall aprofita per passar
comptes. Una Girona, que va ser la
de Bolaño i la de Cercas, la que gira
a l’entorn de la Llibreria 22 i el diari
El Punt, amb una vida nocturna en
la qual un Nicolau Batet fatigat de-
ambula de manera abúlica, indife-
rent i desesperançada. L’excusa
d’una invitació a una festa d’uns
antics amics del seu poble natal, un
Sant Feliu de Guíxols dominat per
la desil·lusió i la corrupció, no tan
sols permet al protagonista deixar
una ciutat que l’agredeix i li arru-

ïna la vida, sinó sobretot començar
a trobar les paraules per donar for-
ma a allò que veu i viu: hi trobarà
amics i amigues de joventut, devas-
tats pel pas del temps, i hi recupe-
rarà records d’una infantesa oliosa
i benigna, la mort del pare i una
mare que l’espera en va. Les millors
escenes del llibre són les de transi-
ció, aquelles en què Nicolau Batet
camina i reflexiona i aparentment
no succeeix res i on Puigdevall
mostra una enlluernadora capaci-
tat d’observació, amb una retina
d’una sensibilitat punxant: assegut
a l’autobús camí de la costa, llegint
i descrivint els passatgers, o segu-
int les instruccions de Rosendo, un
personatge fonamental, per arribar
a peu a la casa dels convidats a
Sant Telm, observant meravellat
els fets més petits i trivials del re-
corregut, o quan, després de rema-
tar la nit, sense pis on anar a dor-
mir, el protagonista s’extravia per
carrers que no coneix. Al final del
laberint, l’única cosa que ha passat
en aquesta novel·la és el temps, pe-
rò “aquella consciència del temps
era tot el temps i tot el món”.

Un dia tranquil és un conte es-
trany sobre el desig de marxar i el
desig de tornar i el de salvar-se, so-
bre l’absència i l’enyorança de la
pèrdua, però també és la confirma-
ció que Ponç Puigdevall, lluny de
desaparèixer, sap que té tot el
temps del món. ❋

 

Novel·la J.M. Hernández Ripoll

Correus addictius
espondre tots els correus
electrònics pot ocasionar
sorpreses notables a la vida.

En aquests temps en què la ciència
cibernètica s’aplica de manera natu-
ral a la quotidianitat social, les rela-
cions interpersonals estan sotmeses
als designis d’una dimensió humana
completament desconeguda. Partint
d’un simple error de transcripció en
un correu electrònic, Daniel Glatta-
uer ha construït dues novel·les en
una. Contra el vent del nord és la pri-
mera part d’una història d’amor a la
qual l’escriptor i periodista austríac
va haver de donar continuïtat, a peti-
ció popular, amb Cada set onades.
Es tracta de dos volums en què les
cartes escrites de pròpia mà, prò-

R pies de la literatura epistolar, han es-
tat substituïdes per missatges d’or-
dinador, conservant el romanticisme
que manen els cànons del gènere.

L’estiu passat, Contra el vent del
nord es va convertir en un superven-
des internacional que fins i tot ha es-
tat traslladat al teatre. Mitjançant
una prosa senzilla i amena, carrega-
da de sentit de l’humor, amb cons-
tants tocs d’ironia i sarcasme, Glat-
tauer retrata amb perícia l’evolució
in crescendo d’un sentiment que
neix de la casualitat i que s’acaba
convertint en una passió addictiva i
malaltissa.

Els protagonistes, l’Emmi i en
Leo, dos perfectes desconeguts,
despullen els sentiments més com-

plexos i els secrets que guarden dins
l’ànima, excitats pel misteri i la mor-
bositat que provoca no conèixer el
seu interlocutor. No es parlen, s’es-
criuen. No s’escolten, es llegeixen. I
La distància física acaba per trans-
formar-se en una necessitat contí-
nua i absorbent de mantenir-se per-
manentment en contacte.

L’autor no ha volgut caure en ele-
ments estranys ni ha pretés crear
personalitats recargolades. Els seus
personatges són persones normals,
residents a Viena, de classe social
mitjana-alta, cultes i de ment orde-
nada. Ella està feliçment casada i ell
acaba de sortir d’una relació de pa-
rella. Però, malgrat aquest punt
d’inici antagònic, a mesura que

avança la història els rols s’intercan-
vien i es van passant el testimoni de
la felicitat, de l’optimisme i del pessi-
misme, del domini i de la submissió,
i es mostren sense embuts ni dis-
fresses les fissures i els dubtes inhe-
rents a l’ésser humà. Aquesta és la
virtut principal de Contra el vent del
nord. I el relat pausat i mesurat de
l’evolució d’un sentiment que es va
cuinant a foc lent és el que fa que el
lector s’identifiqui amb els protago-
nistes de la novel·la.

Ara bé, si la resolució d’aquest
primer lliurament aconsegueix sor-
prendre per la manera com trans-
corren els esdeveniments, la segona
part és tot el contrari. La naturalitat i
la senzillesa perden gràcia i es trans-
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