
12 22 D’ABRIL DEL 2010

CULTU A

La ciutat de Nova York
posseeixunacàrrega
mítica pròpia que ha
estat alimentada de

manera sistemàtica per les
arts, amb el cinema com a
gran referent pràcticament in-
evitable. La ciutat de sobre-
nom la Gran Poma, la ciutat
que està considerada –des del
provincianismeglobal–comla
capital del món, la ciutat que
generalment tothom té ganes
de visitar ni que sigui un cop a
la vida, la ciutat que es glossa
com si tothom que en parla en
fos veí. I, per descomptat, des
de l’11-S, la ciutat que va veure

–mentretambéhoveia laresta
delmón–coms’enfonsaven, li-
teralment, les Torres Besso-
nes, que n’eren un dels sím-
bols més universals. Aquesta
Nova York existeix segons
aquests paràmetres i, segur,
també segons molts d’altres.
Això permet assajar la convic-
ció que, d’una manera o altra,
tothom té una Nova York prò-
pia, personal i intransferible.

Amb el benentès que
aquest pòsit universal exis-
teix, Colum McCann juga a
prendre paper a un dels
grans cronistes literaris de la
ciutat –Paul Auster– i es llan-

ça a explicar la seva Nova
York, que dibuixa amb les vi-
des d’un seguit de personat-
ges a través del joc de les vi-
des encreuades.

L’arrencada és un pèl abs-
trusa, tot i que no costa veu-
re-hi una metàfora del viatge
del Mayflower i del procés
que va fer que els EUA fossin,
fins a un determinat moment
històric, una nació de blancs
–en el sentit racista del mot–:
el viatge literari en què el lec-
tor acompanya els personat-
ges de McCann de bracet co-
mença, deixant de banda el
prefaci, amb una parella de

germans irlandesos que no
tenen una infantesa gaire llu-
ïda i que acaben al Bronx.

Un d’ells, marcat per un
sentimentreligiósd’humilitat
i servei, treballa amb ancians
i amb prostitutes: és un dels
fils de la corda que McCann

trena amb destresa tot i que,
en els primers compassos de
la novel·la, obliga a pensar
quepresentaunaamericana-
da.Aquestasensacióesdeixa-
ta a mesura que cauen les pà-
gines: l’autoraconsegueixsu-
perar els referents dels EUA i
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El port. No serà res de mi és
la primera novel·la del
poeta i periodista Andreu
Gomila (Palma, 1977).

Conta la història de na Maria i
n’Arnau, dos joves illencs que estan
enfilant el primer tram de la madu-
resa, situació que els porta a reflexi-
onar sobre els desigs que han dila-
pidat, les il·lusions que se’ls han des-
fet i les frustracions que han anat
acumulant durant els seus primers
trenta anys de vida. Com si estigues-
sin en una mena de temps mort exis-
tencial, ambdós personatges habi-
ten al port del poble que els ha vist
créixer, un lloc d’estiueig que durant
els hiverns queda buit i on tots els
dies semblen repetits.

La morositat detallista, incisiva i
greu però tirant a poetitzant, amb què
Gomila descriu els caràcters i la quo-
tidianitat dels dos protagonistes ex-
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pressa ben clarament en quina mena
d’impàs biogràfic es troben. D’una
banda, n’Arnau, desconcertat, abúlic
i dubitatiu, presoner d’una angoixa
que no pot controlar, passa els dies
dins el seu llaüt enmig del mar pro-
vant de descriure, en un quadern, els
moviments de les onades, les formes
de la costa i els reflexos de la llum so-
bre l’aigua, com si pensés que només
podrà escapar-se del desfici que el
rosega fonent-se amb la naturalesa
de l’entorn. De l’altra banda, na Ma-
ria, un punt ingènua i molt ferida,
d’un vitalisme reprimit o que no sap
com concretar-se, està “en un conti-
nu standby, tot esperant l’oportuni-
tat de fugir, de viure una altra vida”.

Sens dubte, una de les virtuts prin-
cipals de la novel·la és la capacitat de
l’autor per expressar la frustració
que tenalla i paralitza n’Arnau i na
Maria ara que ja han pres conscièn-

això, els marca, els pertorba i els fas-
cina. N’Orestes, “ben plantat, alt, ple
d’energia”, “l’home terratrèmol, el de-
predador” –el millor amic de n’Arnau,
l’amant esporàdic i aprofitat de na Ma-
ria–, ve a ser l’encarnació del triomf.
Representa, per dir-ho de pressa, la
victòria de qui, amb els anys, ha sabut
fer realitat les il·lusions més ambicio-
ses –els viatges, les conquestes amo-
roses, la plenitud sexual...– de la pri-
mera joventut.

Amb estructura fragmentària
Lluny de limitar-se a explotar diguem-
ne convencionalment les possibilitats
d’una tan complicada i ambivalent re-
lació triangular, Gomila ha optat per
construir la història a partir d’una es-
tructura fragmentària, més reflexiva
que no pas pròpiament narrativa, una
estructura que prioritza la introspec-
ció, que posa en un segon pla els es-
deveniments de la trama i que, en can-
vi, centra tot el seu interès en els efec-
tes que aquests produeixen en el món
interior dels personatges.

Tres són les veus narratives que
–una mica a la manera de William
Faulkner (Mentre agonitzo) i de Blai
Bonet (El mar)– es reparteixen, se-
gons els capítols, el relat: la veu de na
Maria, que confessa els seus temors,
esperances i fracassos mentre des-
criu la seva relació amb n’Arnau i
n’Orestes; la d’un narrador omnisci-
ent sempre focalitzat en n’Arnau; i,
tercer, la veu de l’autor pròpiament
dit, que trenca les convencions de la

cia –ara que ja es veuen obligats a as-
sumir– que no porten ni segurament
podran portar mai la vida a què,
d’adolescents o de joves, aspiraven.

Per conferir un dramatisme enca-
ra més punyent i desencantat al ne-
guit que pateixen els dos protagonis-

tes, al seu profund sentiment de de-
cepció, a la vergonya que els sobrevé
quan recorden el passat i al desencís
que els pren quan intenten imagi-
nar-se el futur, Gomila els contrasta
amb un tercer personatge que és tot
el contrari d’ells i que, justament per
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“És per això que la seva història és tan impossible: per-
què m’ha explicat la veritat”. Aquesta profundíssi-

ma sentència, extreta d’El llibre de les il·lusions, de Paul Aus-
ter, serveix per encetar Júlia M., l’última novel·la de l’escrip-
tora Sílvia Romero, que ha estat guardonada amb el premi
Ramon Roca Boncompte 2008. Romero, llicenciada en filo-
logia catalana i que es va iniciar en el món de la literatura a
través dels contes infantils (alguns publicats a la revista Tret-
zevents) i de la poesia, elabora en aquesta ocasió una obra
modesta –si atenem a la seva extensió: 176 pàgines–, però
si tenim en compte l’empremta que deixa la lletra impresa, el
resultat final és el d’una novel·la força àgil, intimista i senti-
mental, i atractiva per la història que desenvolupa.

Sílvia Romero teixeix una novel·la protagonitzada per tres
dones(laJúliaMuntanyola, l’Elisai l’Antònia), lasevahistòriaté
llocenelmónquotidiài familiardel
barri barceloní del Poble-sec, i el
seu rerefons històric se situa en la
Guerra Civil. Temps tumultuosos
marcats per drames familiars, per
tragèdies, enganys, secrets, silen-
cis…Mésde70anysdesprésdelseu
esclat, la Guerra Civil Espanyola
continuasentmateriald’inspiració
novel·lística, i també un controver-
titcampdebatalla idiscussióhisto-
riogràficaperalsquevolenexplicar
els fetsdesdel’òpticademocràtica
irepublicana,oelsques’entestena
fer-ho des del vessant franquista i
nacional-catòlic. Que important és
conèixerlaveritatdelescoses!Que
importantésperalespersonesiels
pobles la memòria històrica!

Romero (autora d’altres títols,
com ara Amor a sang freda, Ànima
mesquina i Iskander. Un viatge a
la màgia dels llibres) acaba creant
una novel·la emotiva i tendra, marcada per la sensibilitat fe-
menina, per uns diàlegs àgils i per unes cartes que serveixen
de nexe entre dues èpoques diferents i proporcionen ritme
i dinamisme narratiu. Un cop més, la novel·la subratlla la im-
portància de conèixer i d’acceptar el passat per comprendre
i resoldre el futur. Esclar que sempre caldria conèixer la ve-
ritat i acceptar-la, de cara. Però això a vegades no és fàcil…

Del París dels exiliats a l’Ebre del segle XXI
Arran de l’Ebre, de Cinta Arasa, és també una història ambi-
entada en la Guerra Civil i la postguerra. I és també una obra
escrita amb sensibilitat femenina. Arasa, una tortosina nas-
cuda el 1978, llicenciada en ciències polítiques i que treballa
a l’administració pública en l’àmbit de les relacions interna-
cionals, fa el seu debut en la novel·la amb un viatge des del
París dels exiliats catalans durant la dictadura franquista fins
a les Terres de l’Ebre del segle XXI.

Arran de l’Ebre té com a protagonistes l’Antoni Espuny, la
Maria Cinta Fabregat i la seva filla Dolors, que va néixer a Pa-
rís, en un pis on sempre hi havia hagut una maleta a la por-
ta. Arasa, que havia guanyat el premi de narrativa breu Joan
Cid i Mulet, amb el relat Quan Bakunin ens parlava a cau
d’orella, i el de La Font del Ferro de Tona, amb Pols de mar-
bre, compon una història treballada i humana, que aprofun-
deix en les tragèdies (individual i col·lectiva) que provoca
una guerra. Igualment, al llarg de les seves pàgines traspua
i transmet nostàlgia i passió per les Terres de l’Ebre.❋

MIQUEL ANGLARILL

ficció per dirigir-se al lector, per elu-
cubrar sobre el que explica, per
analitzar l’evolució dels personat-
ges o bé per embrancar-se en dife-
rents reflexions sociopolítiques o
existencials.

Aquest joc de veus tan diferents,
arriscat però reeixit, permet a l’au-
tor transmetre una sensació més
gran de complexitat –l’experiència
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lesposicionssocials:prostitutes,un
cambrer, un jutge, dones que han
perdut els fills a la Guerra del Viet-
nam, artistes decadents, una dona
de classe alta... Un món, doncs, és
el que es crea en aquesta novel·la
que imanta les mans del lector i
aconsegueixsituar-seenlacatego-
ria d’aquelles que obliguen a crear
temps lliure per homenatjar-les.

Més d’un nivell de lectura
Que el món no pari de rodar, però,
nopresentanoméselnivelld’inter-
pretacióesmentat:hiha,comamí-
nim, dues línies més que atrauen
l’atenció i que tenen a veure amb
l’atemptatmésferidorquehanpa-
tit mai els EUA. L’una la constitueix
el salt temporal: pràcticament tota
lanovel·latéllocenunmomenthis-
tòricenquèlainnocènciaencaraes
considera possible, però el tendre
finalambquèMcCannobsequiaels
seus lectors explica tota una altra
història: lamossegadacriminalque
va patir la Gran Poma ha desterrat

labonafe:finsitotlabondats’inter-
preta des de la malfiança.

L’altra línia de suggeriment im-
plícit té a veure amb els fets que
descriuenelprefaci iqueprovenen
de la realitat: el 1974 un funambu-
lista va estendre un cable que ana-
va d’una de les Torres Bessones a
l’altra. Aquest equilibrista, que té
paper propi en la novel·la i que in-
flueix en la resta de personatges,
recuperat des de la literatura, ca-
minant gairebé pel cel entre les
dues torres ara inexistents, diu
–McCannfaquedigui–quecal tenir
somnis, que cal superar els reptes,
que cal mirar endavant. És, aquest
personatge,unatroballasòlidaque
sobrevola la vida a la ciutat, la vida
de les persones que formen la ciu-
tat, la vida de totes les persones
quemereixenaquestnom.Ésamb
aquest personatge que McCann
imprimeixoptimisme alasevano-
vel·la. Amb aquest personatge i
amb el títol amb què ha batejat el
seu –recomanable– text.❋
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dels personatges és observada i re-
latada des de dins i des de fora–,
però inevitablement també afegeix
a la novel·la un vernís d’artifici que,
si bé no li treu ni un gram de quali-
tat, sí que la fa més literàriament so-
fisticada que humanament impac-
tant. Més intel·ligent que commove-
dora. Tanmateix, el de Gomila és un
debut potent.❋

s’endinsa en els viaranys que
constitueixen la universalitat.
Per això, perquè l’autor sembla
que considera que la ciutat de
Nova York la constitueixen les
persones que l’habiten i que la
seva universalitat no afecta no-
més les races, també juga amb
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