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Cinc anys després de
guanyar el premi
Planeta amb Pasio-
nes romanas, i gai-

rebé tres anys després
d’haver-se ficat a l’ull de
l’huracà político-mediàtic
fent costat al popular Jaume
Matas en les eleccions auto-
nòmiques balears del 2007,
Maria de la Pau Janer
(Palma, 1966) ha reaparegut
amb una nova novel·la, Car-
tes que sempre he esperat,
en la qual reincideix en la
fórmula –un argument en-
redat i dramàtic, un senti-
mentalisme desbordat i una
prosa funcional amb pre-
tensions líriques– que tants
èxits –guardons, diners, lec-
tors i projecció pública– li ha

permès recollir al llarg dels
anys.

El protagonista de la no-
vel·la, en Lluís Alomar, és un
home encara jove marcat
per una imatge que l’acom-
panya i el turmenta des de la
infantesa: la de la seva mare
esperant cada matí el carter
amb l’esperança de rebre
una carta que, tanmateix,
mai no arriba. De gran, el
desfici infantil d’en Lluís el
du a cercar feina a la secció
de cartes mortes –les que no
han arribat al destinatari i
tampoc no han pogut ser re-
tornades al remitent– de
l’Oficina de Correus de Pal-
ma. Allà descobreix les car-
tes escrites per na Paula
Maür a na Martina Mestre.

Impulsat per un afany com-
pensatori, en Lluís decideix
aclarir el misteri –qui són
aquelles dones, què les unia,
què les va separar, qui és
l’home de qui parlen?– que
amaguen aquelles epístoles.

Melodrama clàssic
Així, Cartes que sempre he
esperat és sobretot la histò-
ria de la relació d’en Lluís
amb na Paula, i té tots els ele-
ments –amors, desenganys,
passions frustrades, malalti-
es terribles, emocions exa-
cerbades, culpes sense expi-
ar, morts i secrets de família–
propis del gènere del melo-
drama. Evidentment, que
una obra hagi estat fabricada
fent servir tots aquests ele-

ments no la desqualifica de
manera automàtica. En abso-
lut: si fos així, hauríem de
llençar als fems les tragèdies
de Shakespeare, la filmogra-
fia completa de Douglas Sirk
i algunes de les millors i més
recents sèries de televisió
nord-americanes, A dos me-
tres sota terra i Els Soprano,
per exemple.

Si Cartes que sempre he
esperat és una novel·la falli-
da –fallida, vull dir, no tan sols
des de la perspectiva de l’alta
literatura, sinó també segons
l’escala de valors de les no-
vel·les de to sentimental amb
una ambició estrictament
popular–, no és perquè l’au-
tora hagi preferit, com li és
habitual, jugar en el terreny
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Fa cinc anys, Proa va publicar una de les
novel·les més singulars de l’escriptor
francès Olivier Rolin, antic dirigent d’una
organització maoista i un dels protago-

nistes del fets del Maig del 68 a París. Era Tigre
de paper, una història desencantada i un pèl
amarga sobre la generació dels anys 60 i 70 i d’al-
guns del dinosaures que la van travessar. El nar-
rador hi explica tota mena de batalletes políti-
ques a la filla d’un seu amic, mort vint anys enre-
re, mentre condueix tota la nit un vell Citroën,
fent voltes i més voltes per la ronda perifèrica de
París. Xerrant i conduint, el narrador recorda els
seus èxits i els seus fracassos, els seus amors i els
seus desamors, la seva teoria i la seva pràctica
polítiques, la fascinació per la Xina i l’obediència
estricta i gairebé cega a l’organització, convertida
en una mena de secta capaç d’alienar un indivi-
du fins a les últimes conseqüències. Però per Oli-
vier Rolin, no hi ha autocrítica possible: tot el món
estava i està equivocat i la imatge del seu cotxe,
batejat com a Remember, fent cercles sense
parar, es converteix en una patètica caricatura de
si mateix.

La representació
de la violència és

un eix vertebrador
de la novel·la

Novel·laPere Antoni Pons

Cartes, cartes, cartes

Maria de la Pau
Janer presenta una
novel·la cinc anys
després de guanyar
el Planeta

A La pastoral catalana, Julià de Jòdar (Badalo-
na,1942)proposaunpuntdepartidasemblantal
de l’escriptor francès: un grup de personatges,
duesdones idoshomes,aprofitenunviatge(real
o imaginari)perrememorar laseva joventut ipo-
sar en la balança del pas del temps les seves il·lu-

sions perdudes, les successives revolucions aban-
donades. Es tracta d’una contundent novel·la assa-
gística, plena de reflexions interessants, amb una
forçalírica lluminosaperòennegrida,dominadaper
una atmosfera xafogosa i pesant, asfixiant, i pun-
tejadaperunhuracàmetafòric(?)a lescostesdeFlo-
rida, una zona del planeta que afronta amb tossu-
deria i fatalitat les devastacions de la natura. Però,

per sort, Jòdar es troba ben lluny del novel·lista
francès.Unsanysmésgraniprovinentd’unatradi-
ció molt menys intel·lectual que la parisenca, pot-
ser influït aquí per Philip Roth i la seva Pastoral
americana, l’autordeL’àngeldelasegonamorten-
certa el to autocrític sense caure en l’amargor ni el
ressentiment, critica i dispara, és cert, però no per
passar comptes sinó amb voluntat de comprendre
sensedogmatisme,ambmelangiapels idealscom-
partits i afrontant críticament la Catalunya d’avui,
“la Nació dels Morts Vivents, soterrats per la con-
junció dels bàrbars de la globalització i del bàrbar
Estatespanyol”.Persobredetot, Jòdarpresentael
grantabúdelsanys70:elmodelnord-americàd’es-
tildevida, individualista,pragmàtic ihedonistacom
a contrapunt al de la vella Europa.

Els protagonistes són herois extrets de la vida
real que deambulen perduts en aquesta mena de
malson, com fantasmes errants o morts esdevin-
guts fantasmes. Pau Garcia no és un home d’acció.
Treballa en un diari liberal conservador de Barce-
lona i s’ha convertit en un home escèptic que es
queixa molt. Fill de falangista, va ser amic de Te-
renci Moix i de Montserrat Roig, company de viat-
ge del PSUC, se sent un supervivent. Des de fa
anys, va a la deriva, troba a faltar compromís i abo-
mina de la ciutat en què viu (“un infern empasti-
fat de vòmits”). La seva segona dona, Erina, intu-
ïtiva i desperta, sempre havia cregut que la revo-
lució era una qüestió personal i considera que el
seu marit ha acabat sent una víctima col·lateral de
les ideologies. No ha volgut tenir fills en una soci-
etat en descomposició, però és força més compas-
siva que el seu marit. Veritable especialista en as-
sassins en sèrie i en el gènere narratiu conegut
com true crime, es troba ara ben lluny dels seus
somnis de joventut. És obvi que s’han adaptat als
nous temps amb una barreja de cinisme i d’irres-
ponsabilitat, que s’han instal·lat en una “vida mo-
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Ni el sagaç detectiu Sherlock Holmes, amb els
seus raonaments tan elementals, seria capaç

d’esbrinar un segle després per què les novel·les i
relats en què ell n’és protagonista continuen reedi-
tant-se a tot el món i en tots els idiomes amb ven-
des milionàries. I encara menys que continuï enci-
sant una joventut que té a l’abast tota mena d’estris
electrònics i digitals per omplir el seu oci.

Ara ha estat l’editorial Bambú la que ha tret una
nova edició en català de la darrera novel·la amb el
detectiu de protagonista que va escriure Arthur Co-
nan Doyle, el 1915. Després, l’autor ja bastiria només
relats curts de les aventures del detectiu més famós
de totes les èpoques.

La vall de la por aglutina tots els jocs de mans ce-
rebrals que li donava Co-
nan Doyle al seu mític
Sherlock Holmes per
desxifrar els misteris més
intrigants que conduïen
sempre a la solució dels
actes criminals més com-
plexos d’ara fa un segle.
Històries embolcallades
amb una peculiar carac-
terització dels seus pro-
tagonistes i del món en
què viuen, i amb sufici-
ents situacions de màxim
suspens, misteris pro-
funds i reaccions sorpre-
nents que comminen el
lector a continuar sense
pausa la lectura fins al
desenllaç.

I tot, amb l’afegitó im-
portant del contingut so-
cial del relat, molt avançat en el seu temps. Si a la
primera part de l’obra, que passa en una petita ciu-
tat britànica, el fil conductor sorprenent és la iden-
tificació de l’assassí i l’assassinat; en la segona part,
diferenciada en el temps i en l’espai, el clímax
s’aconsegueix en una vall rural i minera de l’Oest
nord-americà, dominada a finals del segle XIX per
un sindicat del crim que havia fet estralls la vida pa-
cífica i esperançada dels seus ciutadans.

Una traducció reeixida de l’escriptor Lluís-Anton
Baulenas amb il·lus-
tracions de l’estil de
l’època fetes per
Fernando Vicente
que enriqueix una
edició que es clou
amb un suggeridor
document històric:
una aproximació
completa de la pet-
jada que ha deixat el
detectiu Sherlock
Holmes en el món li-
terariuniversal,molt
adient per als nous
lectors que s’inicien
en l’obra d’Arthur
Conan Doyle.❋

MIQUEL ANGLARILL

11-S, per Guantánamo i la Guerra d’Afganistan, per
les diabòliques tècniques repressives dels Estats.
I per la representació de la violència, que serà pre-
cisament un dels eixos vertebradors del llibre.

Aquest no és un llibre fàcil. Però l’esforç paga
sobradament la pena. El ritme lent d’un temps
narratiu dominat pel present d’indicatiu, les ana-
des i vingudes en el temps de la infantesa i joven-
tut dels protagonistes, les nombrosíssimes digres-
sions ideològiques o sociològiques, els singulars
personatges secundaris (els taxistes, els com-
panys de viatge...), els poemes i les referències a
cançons nord-americanes, en fi, la quantitat i la
riquesa mateixa de les imatges que hi apareixen
i de les frases significatives que caldria subratllar,
obliguen el lector a adoptar una actitud expectant
i oberta davant una obra impactant que és, de
lluny, la millor novel·la de Julià de Jòdar.❋

Tots els jocs
de mans

Novel·la
Jordi Capdevila

de l’emotivitat abans que en
el de la moral i la intel·ligèn-
cia, sinó perquè no ha estat
capaç d’insuflar credibilitat i
vida a aquesta emotivitat.

A diferència del que passa
quan mirem un telefilm o lle-
gim un fulletó banals però
fets amb ofici, quan a desgrat
del que ens mana el bon gust
ens commovem fins a les llà-
grimes, el lector de Cartes
que sempre he esperat en cap
moment no és persuadit per
la sentimentalitat en brut de
la novel·la: l’ordre en què
se’ns relaten els fets no con-
tribueix a donar intensitat i
eficàcia dramàtica ni tan sols
als efectismes teòricament
més colpidors; els diàlegs són
rutinaris o emfàtics; els per-
sonatges i les seves peripèci-
es, poc interessants; les refle-
xions del narrador, plenes de
llocs comuns; i la prosa, tova i
ensucrada.❋
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CRISTINA CALDERER

ral ambigua”. Un missatge de socors d’Àurea, una
antiga amiga ara retrobada, companya d’un mis-
teriós agent especial de la CIA, brutal torturador,
els commina a passar les vacances sobtadament
a Miami. De seguida, el viatge es converteix en
una veritable baixada als inferns on tots els dimo-
nis íntims, familiars i col·lectius es projectaran en
els personatges més tenebrosos del llibre, “un fa-
bulador i una guillada”, els dos loosers, que el lec-
tor va sentint que no són en realitat sinó l’altra
cara de la mateixa moneda, la prova palpable que
els somnis no es poden fer realitat.

Com en altres llibres de Julià de Jòdar, tota
aquesta novel·la està dominada per la por, una
por que ve dels temps més foscos del franquisme,
per les tortures de la Guàrdia Civil als obrers de
Badalona i els sinistres germans Creix, però tam-
bé per la Guerra del Vietnam i pels atemptats del

Julià de Jòdar evoca la
joventut perduda
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