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En un dels diàlegs d’El lla-
dre d’ànimes, un dels per-
sonatges li diu al protago-
nista: “En aquell país par-

len en prosa. I no només hi parlen,
sinó que hi viuen. No prohibeixen la
poesia: la fomenten, oficialment;
però es desfan de l’ànima de les
coses”. Aquesta podria ser la tesi
d’una novel·la singular, una història
circular que s’interroga sobre la per-
sonalitat en un suspens continuat,
atrapant el lector com si fóssim en
un exercici conductista.

Després de l’èxit d’El festí de
l’amor, premi Llibreter 2002, i Saul
i Patsy, 2004 –totes dues traduïdes
per La Magrana–, Charles Baxter
(Minneapolis, 1947) ens presenta
una interessant novel·la per regirar-
nos el cervell. Situada a comença-
ment dels anys setanta, durant l’era
Nixon, el protagonista és un estudi-
ant de l’Oest Mitjà, que arrossega
una història familiar complicada a
causa de l’accident de la seva germa-
na. Després de traslladar-se a Buffa-
lo coneix la seva nòvia i un altre es-
tudiant, pompós i també preocupat
per la filosofia i la literatura. La tra-
ma es complica quan el protagonis-
ta s’enamora d’una escultural i balla-
rina lesbiana, que fa de taxista noc-
turna. Paral·lelament, el seu nou
amic començarà a imitar-lo, fins i tot
a suplantar-lo, ser la seva ombra.

Dividida en quatre parts diferen-
ciades, El lladre d’ànimes ens apro-
xima una història d’iniciació, però

Suplantació de personalitat

El narrador de
Minneapolis Charles
Baxter, que va
conquerir el nostre
país amb ‘El festí de
l’amor’ (premi
Llibreter), publica
una nova novel·la
en català
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Les andròmines són objectes
sense cap ús que trobem a

qualsevol racó de casa nostra.
Capses que no guarden res, joiers
sense joies, bolígrafs sense tinta,
per posar alguns exemples. Rafa
Gomar (Gandia, 1955) articula
aquest concepte i escriu aquesta
novel·la que ha guanyat el premi
Octubre de narrativa. éS Persona
molt coneguda en els àmbits cul-
turals valencians. Publicà poesia
però sobretot la seva obra és a
l’àmbit narratiu. Lògia Bis a Bis. Té
dietaris –Donato, 2, 27 i Vianant–,
contes –Legítima defensa, Viure al
ras, Batecs i Exercicis respiratoris–
i dues novel·les curtes –En blanc i
negre i Rin.

Novel·laCarlos Zanón

Dietari d’una pèrdua
El protagonista és un periodista

i escriptor que acaba de perdre la
seva esposa. Andròmines no deixa
de ser un aparentment desordenat
dietari d’una obsessió. D’una his-
tòria d’amor trencada per la sobta-
da mort d’ella. És, doncs, un home
dins d’un laberint del qual no sap
o no vol sortir. Un home que vol
oblidar i vol no oblidar. Un escrip-
tor que desitja transformar el do-
lor i el record en paraules, en un
món amb noves regles, si no vitals,
almenys literàries. En un objecte
que ell pugui assumir com a propi
i així tancar l’armistici. I el protago-
nista ho intenta amb les coses que
té al voltant. Els records que ama-
guen dins, els mons perduts. I tam-

bé els amics, els fantasmes, els
morts i els desitjos.

Amb materials tan delicats i frà-
gils, Gomar estructura el seu relat.
A partir d’allò estrany del que és
quotidià. Presó i fuga, lloc amable
i desesperant. Llenguatge, domini
del ritme i pols a distàncies breus.
Elements poètics que porten a
obrir les diferents parts del llibre
com capses de música. Boniques,
evocadores però perillosament so-
lipsistes. La lectura d’aquestes pà-
gines flueix gairebé sempre, però
també arriba a fatigar. Per molt que
el seu autor s’hi entesti, el lector no
percep el llibre com una novel·la,
sinó com un diari, d’exercici a esto-
nes líric, a estones periodístic, de

mirar domèsticament fora i dins
seu. Però l’autor, en ocasions,
s’oblida del lector. M’explico. Al
costat de la prosa emocional i bri-
llant de Gomar també trobem la pi-
rueta no desitjada. És a dir, que hi
hagi andròmines dins d’un llibre
que porta per títol Andròmines.
Objectes amb valor sentimental,
sense més ús específic que l’evoca-
tiu del seu propietari. Però un, com
a lector, no és més que un intrús
–amic o enemic– que veu allò com
a bell però inútil. Records, obsessi-
ons, visions d’una ciutat i un món
que no connecten amb els teus. I
aleshores et desconnectes, i tens la
temptació de tancar la capsa i no
sentir més la música que té dins.❋
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que podria ser gòtica o hereva de
Henry James. En la segona part, l’ac-
ció se situa en l’actualitat. El jove es-
tudiant és pare de família i ha supe-
rat el trauma de les pèrdues del pas-
sat. En aquest segon apartat tindrà
notícies del seu vell amic, conductor
d’un programa de ràdio d’èxit, que
el convidarà a visitar-lo a Los Ange-
les per explicar-li un secret.

Entreelsrecords,elssomnis i lesre-
aparicions, la novel·la fa girs inespe-
rats. Hi ha un moment en què el pro-
tagonista narrador diu: “És difícil ex-
pressar-sequanestàsapuntdeparlar
ambalgúquevasconèixerunavega-
da quan eres algú altre, algú que ara
ja no ets”. La novel·la manté l’atenció
com si es tractés d’un conte gòtic o
una de les narracions inquietants de

JosephRoth,Kafka,WerfeloVonKle-
ist, esmentat dins l’obra. El lladre
d’ànimes enganxa fins a l’extrem de
fer-te sentir malament si abandones
la lectura.Tanmateix,compassaenel
cas de Paul Auster, Baxter desaprofi-
ta el desenllaç i aterra d’una manera
precipitada, per no dir òbvia. Potser
és una conseqüència d’haver-se ve-
nut l’ànima al diable.❋


