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Aquesta nouvelle de Bernard Friot (Saint-Piat,
1951) utilitza el recurs del monòleg interior per

expressar les sensacions d’un noi, francès de nai-
xement, nét de magribins, amb l’excusa d’unes pro-
ves preparatòries orals per al baccalauréat o bac
–el que vindria a ser la temuda i antiga selectivitat
d’aquí–, en unes estades fora de l’escola i la família
que combinen matins de classes i tardes de tallers.

L’estructura narrativa de la nouvelle pot arribar
a fer pensar al lector que Brahim ja s’està adreçant
a l’audiència, però de seguida es detecta que, en re-
alitat, s’està explicant ell mateix sobre algunes de
les obsessions que el persegueixen. Brahim amaga
en el rerefons del seu monòleg interior el llast que
arrossega i els que, com ell, tot i haver nascut a Fran-
ça, són eternament titllats d’immigrants.

Aquest complex és el que impedeix també a Bra-
him sentir-se disposat a obrir-se a la concurrència.
Però hi ha dues o tres
qüestions més que confi-
guren el relat: una crítica o
autocrítica a la cultura i la
societatfrancesaenlaqual
hacrescut,unadefensade
la distanciada històrica-
ment llengua alemanya i
una cultura de pastisseria
adquiridad’unarelacióque
Brahimvatenirambunvell
pastisserd’unakonditorei,
un obrador de pastisseria
de Dresden, a Alemanya.

El juratdelpremidelite-
ratura juvenil de la Televi-
sióSuïssadelcantódellen-
guafrancesavaentendrela
intenció de l’escriptor Ber-
nardFriot i livaatorgarelguardóperunanovel·laque
està a anys llum del corrent de moda que teledirigeix
elqueperaalgunshauriadeseraralaliteraturajuve-
nil. Per Bernard Friot, el més important és la llengua i
la vida que hi ha darrere de la llengua de cadascú.

En algun moment, la nouvelle recorda les cròni-
ques gastronòmiques de Peter Mayle, en el seu re-
corregut per la Provença. Bernard Friot no arriba a
l’extrem de precisió i quilometratge com el de May-
le perquè es concentra només en la pastisseria gai-
rebé casolana, cosa que li permet fer comparacions
amb el pastís alemany anomenat stollen, un pastís
tradicional de Dresden que, segons Friot, sembla un
braç de gitano. Parla també del pastís gascó, o del
kouign-aman, un pastís bretó amb molta mantega,
farina i sucre. O encara del herrentorte, un pastís de
xocolata, o el käsekuche, pastís de formatge blanc,
o del pastís austríac per excel·lència, l’apfelstrudel.

El monòleg interior de No diré res porta totes
aquestes aromes i desperta les llepolies enregistra-
des en la nostàlgia. I, com aquell qui no diu res, diu
molt, mentre el jove Brahim es demostra a ell ma-
teix que podria mantenir un discurs que durés tot
el que dura la cremada del ble d’una espelma, una
de les normes establertes en els simulacres de les
proves orals de l’estada de colònies de preparació
del bac i que, sense que ell ho sàpiga, pot interessar
del tot els seus companys del grup classe, de la ma-
teixa manera que també pot interessar aquells lec-
tors que busquin alè de vida en la literatura.❋
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‘La terra blanca’ és una novel·la dominada per la presència de la neu
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llençolpertaparelsmorts.Cortadellas,que
compareixal’últimcapítolneguitósdavant
lasevapàginaenblanc,desplegaunestil in-
sistentirepetitiuquesapaliarambversem-
blança l’oralitat i la preservació de vells
motsoexpressions(“persentiradir”),amb
laconsciènciaobsessivadequisesapafrec
del deliri: “L’hora aquella que ell i jo torna-
ríemaestarjunts,sí,ell i jo,totsdos,sí, junts,
finalment, totsdos,unaltrecop, junts isols,
sí, tots dos cara a cara”.

Neu, neu, més neu i mals averanys
Tothomestàconvençutquelaneuhotapa-
rà tot, com si les seves volves fossin capa-
cesd’ocultarsenyals i ferides.Però,enrea-
litat, laterra,quanestornablanca,“hoser-
va i ho marca tot”. La neu embolcalla amb
unaestranyadelicadesa,sotaelssonsdela
flautadel’esmoletielslladrucsd’ungosvell,
un món en què no hi ha cap secret que no
deixi rastre. La neu no podrà esborrar mai
lesparaulesproferidesnielsactesmancats.
Elmalsaveranysdominenlesprimerespà-
gines de la novel·la i es repeteixen detalls
ambinsistència: lescanyesperdenelsseus
plomalls, les rates i els talps excaven més
endinsdelsseuscaus,elscardsestanquen
enpoqueshores, lesvoladesdelsabellerols
desorientats denoten premonitòriament
quealgunacosagreuestàapuntdepassar.

El seu pare ha estat l’únic home que Lí-
dia ha desitjat a la vida. I la neu, lluny
d’amagar-ho, ho fa ressortir tot de nou. I
ara porta un fill al ventre. A diferència de
la coneguda frase final de la narració Els
morts,deJamesJoyce, laneunoportaqui-
etud ni silenci. Tot torna, tot es refreda i
s’apaga, com el foc, diu la padrina, sàvia.❋

Viuremolt,parlar
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traços directes d’imatges
que recrea l’autor en les des-
cripcions de personatges i si-
tuacions. En la novel·la no hi
falten els clàssics sicaris con-
trolats per les màfies vingu-
des d’arreu del món, que es
complauen a ajudar i sucar
dels honorables pares de la
pàtria, uns prohoms que es
vantaven d’aixecar Catalu-
nya i només han aconseguit
destruir-la una mica més, al-
menys espiritualment.

No cal dir que l’agent se-
creta, que es fa passar per
portaveu d’una constructora
italiana que vol obtenir rèdits
immobiliaris, rebrà en el curs
de la investigació un reguit-
zell d’amenaces i agressions
que la duran al llindar de
molts precipicis. Però els su-
pera tots amb l’única ajuda
d’un amant ocasional, l’apli-
cació d’estratègies futbolís-
tiques i la lletra i música de

les noves veus i bandes cata-
lanes del seu iPod salvador,
la simfonia que obre i tanca
cada capítol del llibre.

Homenatge al pare
Pep Blay, l’enfant terrible
provocador més bon jan del
món cultural català, contra-
posa les estrafolàries figures
dels cervells de la trama cor-
rupta amb la integritat del
pare de l’agent secreta, que
també l’ajuda en la investiga-
ció. Es tracta d’“una persona
que ho ha donat tot pel país,
d’una manera anònima, des
del seu dia a dia, estimant la
terra, amb honestedat... En
definitiva, el català menys
corrupte que he conegut
mai”. La dedicatòria del llibre
al pare de l’autor reflecteix
en qui s’ha emmirallat per
desenvolupar les tasques de
suport d’aquest investigador
ocasional.

La novel·la, diu l’autor, va
sorgir de “l’emprenyament”
davant d’uns fets que van
destruir els darrers vestigis
del tan lloat oasi català, que
durant temps va ser exemple
de la transició política. Va
sorgir “com una vomitada
que havia de sortir ara”, se-
gons explica. Entre altres ra-
ons, perquè Pep Blay feia
temps que tenia ganes de de-
nunciar el poti-poti del mo-
del cosmopolita barceloní i
català i el cas Pretòria li ha
obert totes les portes que
han permès ensumar la pu-
dor fètida de la corrupció ur-
banística.

Una visió, aquesta, més
corrosiva encara que les re-
flectides en les anteriors
obres de Pep Blay, Vampira
sound, sobre el món nocturn
i la droga, i el recull de contes
Eròtica mix, amb prou dosis
de sexe i passió.❋
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