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Una altra nova
veu de les illes, i
potent, s’endin-
sa en la narrati-

vacatalanaambunrelatque
furga en els embolics men-
tals i sentimentals dels anys
d’aprenentatge de la vida.
Un llibre sobre el cicle inici-
àtic vers el món dels adults
escrit per un autor iniciàtic
en el gènere novel·lístic.

L’escriptor tébastantmés
clara lasevaprimerafeinade
narrar una història que Ta-
bou,elprotagonistadelrelat,
comhad’enfocarel futur: és
un jove de 21 anys, que
afronta la seva entrada a la
maduresa amb massa dub-
tes, debats i passos en fals.

Amb una estructura line-
al, tal comexigeix lahistòria,
el relat té un patrimoni lite-
rari prou apreciable i ben
encarrilatdesde l’iniciper la
solidesa que li donen uns
protagonistesambpersona-
litatsbensingulars i caracte-
ritzadesambmestratge:uns
joves disposats a encarar
l’abismedefer-segransamb
pocs i dèbils agafadors i uns
adults amb prou fortalesa i

A la recerca del
sentit de la vida

Pere Antoni Pons ha debutat en el gènere novel·lístic
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És igual el que vulguin dir les pa-
raules. El que és important és

qui mana. Lewis Carroll, genial mag
de conceptes, paraules i números així
ho va certificar a Alícia. Qui ostenta
el poder decideix el sentit de les pa-
raules. No només els governs i els lí-
ders religiosos, també les marques
comercials, les televisions, l’ètica de
les minories i la por de la gent. Però
vet aquí que González Sainz (Sòria,
1956), des del fons de l’aula, aixeca
un braç i, sense cridar, es deixa sen-
tir. Les paraules sí que diuen el que
diuen. És necessari el valor, la boge-
ria de la honestedat, el sentit comú
per dir-les i escoltar-les. La veritat no
té remei, que cantava aquell que
tenia una piga a la cara. I les víctimes
són sempre els que moren. Els vio-
lats, expulsats, silenciats. I els assas-
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Paraules sense amo
sins són els que maten. Els botxins,
els que violen, expulsen, silencien. I
els que mirem cap a un altra banda
som els covards.

González Sainz és un autor desco-
negut pel gran públic. Un escriptor
invisible i discret. Molt valorat –això
sí– per crítica i editorials. El 1995 va
guanyar el premi Herralde amb Un
mundo exasperado. Volver al mun-
do (2003) va ser una meravella sen-
se repercussió comercial. Potser
canvien les coses amb aquest llibre.
S’ho mereix. Ojos que no ven és mol-
tes coses. És un llibre valent. Un lli-
bre que no segueix o busca a ningú
ni a res. Un llibre escrit per algú a qui
gairebé pots notar l’alè d’artesà a
l’hora de col·locar paraules, frases,
pàgines. Un llibre en què el seu autor
mira que algunes paraules semblin

escrites per primera vegada. Especi-
alment, però, és un llibre en què re-
cordes el que és llegir un escriptor.
No un zapinejador de l’actualitat, no
un ressenyador de guions, no un mú-
sic de rock frustrat, no un adaptador
d’adaptadors. Llegeixes algú que tre-
balla per lliurar idees, paraules, con-
ceptes. Petites històries, grans, mi-
núscules, en lletra menuda.

El protagonista d’Ojos que no ven,
sense feina ni oportunitats, decideix
emigrar cap a les terres del Nord.
L’emigració interna, un altre dels fo-
rats negres de la narrativa espanyo-
la. Té dona i un fill. És un home rural,
que no vol fer soroll i sí viure en pau.
La realitat li ho impedirà. El món
abertzale abdueix fill i dona. Només
es té a ell i un segon fill. Això i la feina
a la fàbrica, el record d’un poble com

ell, petit i invisible, i del pare assassi-
nat. Un pare al qual, altres amb pa-
raules semblants a la boca –pàtria,
poble, enemic–, també van liquidar
sense preguntar ni argumentar res.
No hi ha moralina a la novel·la. L’odi,
el fàstic, la incomprensió es netegen
malamenta la realitat. Tambéaquí.Si
renunciesaconceptescomara lliber-
tat, justícia i dignitat, res no té sentit.
En ocasions amb reminiscències bí-
bliques, el relat et demana una llegi-
da d’un sol cop. Només així tens la di-
mensió –brutal, humanista, imper-
meable– de la lectura. Aigües
profundes, vol elevat. Quan la litera-
tura és més fiable que mil imatges.
Quan la literaturaésalgúquediuque
el rei va despullat. Quan, aleshores,
un altre ho veu, no amb els ulls, amb
la intel·ligència, amb el cor.❋
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vigor, malgrat els fracassos
que carreguen.

Ensuperar l’ensenyament
mitjàenun institut,Tabouté
molt clar que el seu destí és
el de molts adolescents
illencs d’èpoques recents:
“Marxar a Barcelona per es-
tudiar la carrera”. Però hi ha
l’inconvenient que “el pare
es quedi sol”. Un pare amb
prou personalitat per dedi-
car-seaviureúnicamentpel
seu fill des que la dona i
mareelsvaabandonarquan
Tabou tenia 4 anys. Un pare
que “li explicava contes de
petit i se l’enduia de viatge a
partir dels 10 anys” i que va
beneir amb alegria la fugida
delseufillde l’ofecdelpoble.
Un progenitor que va assu-
mir la fugafamiliarambprou
decència quan la dona li va
donarunaúnicaraóde la fu-
gida: estimava un altre
home. Aquesta comprensió
vafacilitar larelaciómaterna
ambTabou,massaescadus-
seraperquèellase’nvaanar
a viure a Escòcia.

Ja instal·lataBarcelona ia
la universitat, Tabou s’ena-
morafinsalmollde l’osd’Eli-

senda, una noia escultural i
alegre, tan vital com inasse-
quible.Unanoiaamiga inse-
parable de la Natàlia, que,
aquestasí, s’encapritxa fàcil-
mentdelshomes i tira l’ham
sempre que pot a Tabou.

El suport dels amics
L’analfabetisme profund de
la disciplina de la seducció
sentimental de Tabou fa
que cerqui suport en dos
companys i amics també
molt ben caracteritzats. Xi-
art, amb una maduresa in-
tel·lectual i moral fora mida,
que va trencar amb la seva
xicota per escriure novel·les
amb tanta suficiència que
les crema quan estan a mig
fer i que ironitza fins al sar-
casme totes les cabòries de
l’enamorament del Tabou.
Samuel, en canvi, fascina to-
tes les alumnes i l’adoctrina
en l’abc de l’art de seduir.

En tots els escenaris pos-
sibles de la vida università-
ria i amb aquests personat-
ges es va conformant el
creixement cap a la madu-
resa del protagonista, amb
els seus amors i desamors,

els seus intents d’iniciació
sexual i al món de la droga.
I també la seva penetració
en el món intel·lectual i cul-
tural, que es fa més en els
bars i les festes d’amics que
no pas a la universitat.

Una aportació valuosa de
la novel·la és la frescor dels
diàlegs,dinàmics iprofunds,
i un humor prou gratificant
en la narració, on van caient
tota mena de reflexions de
pessobreel sentitde lavida.
I com a conseqüència, de la
mort. Encara que no s’apro-
pa gens a la novel·la de tesi
perquènohihaconclusions
definitives, sí que desprèn

unes sensacions intel·lectu-
alment elevades, basant-se
enfrases i reflexionsd’autors
clàssicsdetotsels tempsque
porten els personatges a la
sevamotxillacultural, amés
d’una bona dosi de senti-
mentalisme ben encarrilat.

El món adult, condensat
oportunament en retroba-
ments amb els seus pares i
nouvinguts familiars, apor-
ta més actius de reflexió al
protagonista, a la vegada
que afegeix un comple-
ment essencial al profund
retaule de comportaments
i valors de l’època actual ju-
venil que recrea la novel·la.

Cúmul de fracassos
Sobresurt en el relat una
maduresa que carreteja
amb serenitat i acceptació
un cúmul de fracassos, que
Tabou intenta superar fur-
gant els moments positius
de l’existència. Aquesta
percepció el portarà a valo-
rar les cares bones de la
vida, els valors de l’amor, de
l’amistat i de l’alegria.

Amb aquesta novel·la,
Pere Antoni Pons, nascut el
1980, va guanyar el premi
Documenta 2009. Ja ha pu-
blicat tres llibres de poe-
mes i tres més de converses
amb escriptors. A més, fa
crítica literària i cinemato-
gràfica a diversos mitjans
escrits, entre els quals,
aquest suplement.❋


