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Ala seva obra Testament,
Josep M. Benet i Jornet
ens presenta un prota-
gonista obsessionat

amb la idea de l’herència, del llegat
que un deixa per a la posteritat. El
professor universitari turmentat i
depressiu de Benet sublima la idea
de la pervivència eterna i la vehicu-
la a través del jove gigoló del qual
creu estar enamorat. El record,
difús i una mica confós, de Testa-
ment em va venir a la memòria
mentre llegia Tenim un nom, la no-
tabilíssima novel·la que ha fet gua-
nyar a Vicenç Villatoro l’últim premi
Ramon Llull.

El protagonista és en Jaume, un
periodista que retorna a Catalunya
després d’una llarga estada de cor-
responsal a Buenos Aires. El pro-
blema que habita a la seva ment és
el dolorós distanciament amb els
seus dos fills. No sap com revitalit-
zar els vincles que els unien, però
la final de la Champions a París en-
tre el Barça i l’Arsenal se li ofereix
com a improvisat i incert salvavi-
des i decideix convidar el seu fill
Albert a anar-hi plegats. Durant el
viatge i la fugaç estada a París, tots
dos coneixeran diversos personat-
ges i serà llavors quan podran –si
volen– soldar de nou el fil esberlat
que els unia. Serà llavors quan en
Jaume es plantejarà què és el que
de veritat romandrà al món si és
incapaç de refundar els llaços pa-
terno-filials.

El fil, la permanència

Vicenç Villatoro va guanyar l’últim premi Ramon Llull amb ‘Tenim un nom’

JO
RD

IG
AR

CI
A

Primo Levi parlava de la “guer-
ra contra la memòria” per re-

ferir-se a tot allò que intenta neu-
tralitzar o distorsionar els efectes
implacables del record. L’editor i
escriptor Quim Torra s’ha fet seva
també la lluita contra tots aquells
que volen oblidar o maquillar la
història. Des de la seva editorial i
des de la seva obra literària Torra
s’ha proposat la ingent tasca de re-
construir capítols essencials de la
història moderna de Catalunya. És
més, Torra està plenament conven-
çut, i amb raó, que un país no pot
tirar endavant sense conèixer a
fons el seu passat.

L’autor està fascinat pel projecte
de modernització de Catalunya, a

AssaigD. Sam Abrams

Ens queda la memòria
tots els nivells, que va quallar durant
les tres primeres dècades del segle
XX, un projecte que va ser brutal-
ment esmicolat pel franquisme. Tor-
ra vol establir un lligam significatiu
amb la Catalunya de preguerra per
poder rescatar i renovar aquell im-
puls constructor. En aquest mateix
sentit, acaba de publicar un interes-
santíssim treball d’investigació: El
Nadal que no vam tornar a casa. Es
tracta d’una antologia de 28 textos,
en vers i prosa, escrits i/o publicats
per 26 autors diferents entre el 1939
i el 1940.

El Nadal que no vam tornar a
casa és un llibre senzillament es-
plèndid. El pròleg de Torra ens si-
tua perfectament en el context de

l’època i ens revela el sentit gene-
ral del llibre. Mai s’havia explorat
el drama de l’exili des d’aquest
punt de vista de la situació emoti-
va límit de la celebració de les fes-
tes més enllà de la ratlla o fronte-
ra del país. Torra no ha tingut cap
por davant dels excessos expres-
sius dels autors perquè sap que en
les situacions extremes les perso-
nes es deixen anar i revelen les se-
ves idees d’una manera més au-
tèntica.

Diversitat d’enfocaments
Sàviament, l’autor ha buscat tota
mena de testimonis i enfocaments.
Al llibre trobem autors reconeguts
i desconeguts, representants de

generacions diverses, que enfo-
quen els seus textos de manera di-
ferent (intimista, ideològica, docu-
mental...), a través d’una pluralitat
de gèneres (cançó, dietari, crònica,
parlament...).

Tots els textos tenen una impor-
tància històrica innegable i molts,
com ara els de Bartra, Benguerel,
Oliver i Xammar, tenen paral·lela-
ment un gran valor artístic. D’altra
banda, cal constatar que l’antòleg
ha sabut confegir un llibre unitari,
equilibrat i harmoniós a partir
d’aquesta gran dispersió de textos.
El Nadal que no vam tornar a casa
és un llibre que d’entrada et com-
mou profundament, però després
t’acaba ensenyant i il·luminant.❋
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És urgent, d’entrada, aclarir que
Tenim un nom és, efectivament, una
novel·la sobre el Barça, perquè la
particular geografia emocional
blaugrana, la manera de viure i sen-
tir el club com una força tel·lúrica,
profundament simbòlica, impregna
i reforça tots els personatges i les
tensions dramàtiques del llibre.
Però tot i ser innegable i a més a
més erigible en un ganxo comercial
de primera, no és aquest ni el valor
ni el tema essencial de l’obra. Sinó
que és el que des de bon principi
enuncio: el retrobament, la reconci-
liació, i anant un pèl més enllà, la
continuïtat, la permanència, el fil
etern de la pròpia sang.

Villatoro ha construït una novel·la
ferma, sòlida com un menhir, amb
profundíssims i molt solvents fona-
ments literaris. Un relat en el qual
costa penetrar, potser perquè l’es-
purna que encén la metxa i que fa
pujar el suflé del relat i tota la seva
expressivitat no arriba fins passades
una vintena de pàgines. Malgrat tot,
ben aviat es nota que Tenim un nom
no és una broma, una historieta per
anar passant l’estona, sinó una obra
amb vocació de grandesa, de pro-
funditat humanista, de convençuts
fonaments. Les referències al pen-
sament i la mitologia clàssiques en
forma de constant dialèctica entre
la Bíblia i l’Odissea no són sinó la

prova fefaent que Villatoro ha vol-
gut injectar saba permanent a la
seva historia i fer-la descansar sobre
arrels clàssiques molt reconeixibles
i alhora molt exigents.

Mapa d’emocions culers
Les concomitàncies entre aquest
imaginari mític pel qual l’autor ens
proposa bussejar i el mapa d’emo-
cions que tot culer és capaç d’evo-
car tot passejant-se pels últims set
anys de la historia blaugrana –en
especial l’última temporada i mit-
ja– resulten tan evidents com efec-
tives. I en aquest recorregut París
és una parada obligatòria. 17 de
maig del 2006, Stade de France,
més que una coordenada d’espai-
temps, és un territori emocional, el
punt referencial en què el Jaume i
l’Albert estan convocats a enten-
dre’s. I allà, enmig de la catarsi
blaugrana, comprendran que habi-
ten en fronteres difoses, marcades
per l’antic malentès, per la indigèn-
cia afectiva que arrosseguen.

Tenim un nom és, en fi, una no-
vel·la de maduresa, rica en troballes
brillants (la intimitat intuïda entre
pare i fill, l’observació de la fisono-
mia urbana, l’arribada a París, la lú-
cida conclusió), amb certs traços de
recurs un pèl feixucs (algun perso-
natge secundari no gaire interes-
sant, la mirada calidoscòpica al llarg
de l’últim capítol) i sobretot capaç de
transcendir el seu punt de partida,
la seva pròpia anècdota argumen-
tal, per edificar un discurs fondo i
commovedor. I això, que sembla
una evidència, un requeriment obvi,
és precisament el que li atorga pos-
sibilitat de supervivència i fugir, com
de la tinya, de l’oblit.❋


