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Escriure la història de quan Arraona
va passar a ser Sabadell era un
dèria que feia temps que tenia
Anna Tortajada. La va poder con-

cretar en preparar un projecte literari amb
escolars de la ciutat que no va prosperar.
Però sí que va ser la llavor que va cultivar per
fer una novel·la més ambiciosa, en què Saba-
dell seria l’espai geogràfic i el segle XIV el
temporal, però la trama i la història tindrien
un component universal. I amb localismes
ben travats com la lluita pel poder entre Ter-
rassa i Sabadell, ja ben present en l’època.

Perquè a La filla de l’hostalera s’hi troben
tots els ingredients d’una bona novel·la histò-
rica: una societat feudal en plena ebullició i
transformació econòmica per deixar de ser-
ho i la lluita pel poder de les classes emer-
gents. I també de les poderoses, amb assassi-
nats sorprenents per mantenir el poder, que
aleshores el monopolitzava l’Església i la no-
blesa. Sense deixar de banda l’eterna margi-
nació de la dona, doblement patida quan for-
mava part dels estaments més baixos.

Però també trobem a la novel·la una
apassionada història d’amor que trenca to-
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Quan l’any 1984 Baltasar Porcel
va publicar Els dies immor-
tals, una poderosa novel·la
d’aventures ambientada a

Tanzània, hagué d’escoltar els retrets pro-
vincians o verinosos d’aquells que consi-
deraven impropi, contra natura o escas-
sament versemblant el fet que un autor
català prengués els paratges i els conflic-
tes de l’Àfrica negra com a escenari i com
a material per a una de les seves ficcions.

Passat el temps, Porcel solia recordar i
rebatre retrospectivament aquells retrets
amb una pregunta que pot semblar una
exhibició de supèrbia però que, en reali-
tat, és una lliçó de normalitat i de sentit
comú: “Com és possible –es demanava–
que, a tota aquella gent, els resultés anti-
natural llegir una novel·la meva que trans-
corria a l’Àfrica i, en canvi, els semblés la
cosa més normal del món llegir els contes
africans d’Ernest Hemingway?”. No cal dir
que Porcel estava carregat de raó.

Tot això ve a tomb perquè la nova no-
vel·la de Jordi Cussà (Berga, 1961), El noi
de Sarajevo, premi El Lector de l’Odissea,
proposa un argument que en principi té
tots els números per descol·locar aquells
lectorsobtusosqueencaracreuenque,als
autors catalans els pertoca d’escriure úni-
cament sobre Catalunya, o bé sobre la his-
tòriacatalana i/oespanyola. (Potserésper
contrarestar ja d’entrada aquests possi-
bles recels que el llibre porta un pròleg del
periodista bosnià, instal·lat a Catalunya,
Boban Minic, les reflexions i les paraules
del qual funcionen com una sanció de
prestigi i, al mateix temps, d’autenticitat.)

Viure una guerra
Ambientada en l’antiga Iugoslàvia durant
la Guerra dels Balcans, Cussà ha escrit una
novel·la iniciàtica en què el procés d’en-
trada en la vida adulta del protagonista es
veu fatalment distorsionat per les convul-
sions d’un conflicte bèl·lic atroç.

Novel·laJordi Capdevila
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Tanmateix, i a pesar que a la novel·la no
hi falta cap dels elements propis de qual-
sevol relat bèl·lic –crims, violacions, odis
perdurables, venjances i combats–, Cus-
sà es mostra menys interessat a recons-
truir la història o les especificitats d’aque-
lla guerra en concret que a expressar els
estralls que tot plegat provoca en la per-
sonalitat encara en formació del Dusko,
un adolescent de tretze anys d’origen
mixt –tant ell com la seva família “eren
bosnians, serbis i croats”– que es veu
atrapat en una situació, traumàtica, que
el desborda i que no entén.

Per evidenciar que el seu interès com
a novel·lista rau, no en la guerra, sinó en
la sotragada existencial que aquesta in-
fligeix en el seu jove protagonista, Cussà
ha optat per contar la història amb una
tercera persona sempre focalitzada en el
Dusko. Aquesta tria narrativa li permet
d’expressar, des de la intimitat del perso-
natge, la mescla d’estupor, desconcert, te-



1320 DE MAIG DEL 2010

CULTU A

tes les regles escrites i costumistes de l’èpo-
ca, a més d’una amistat sense límits entre
les dues protagonistes del relat que es re-
bel·len contra les imposicions absurdes que
les marginen.

Una amistat mig furtiva, d’entrada per esta-
ments de poder, ja que es dóna entre Arraona,
la filla de l’hostalera, i Elisendis, d’un estament
molt superior. Dues dones que
uneixen esforços per rebel·lar-
se contra tota mena d’entre-
bancs socials acceptats des de
sempre. No poden evitar, però,
que les respectives famílies de-
cideixin amb qui han de casar-se
i quin serà el paper que hauran
de representar en el seu entorn.
Un paper que saben representar
bé en el teatre de la vida quotidi-
ana de portes enfora, però que
subvertirà les normes més arre-
lades de l’època. I molts dels
conflictes de marginació feme-
nina que presenta encara són
ben vius a la societat actual.

Amb un llenguatge viu, pouat
en la rondallística de l’època, i

amb prou fidelitat històrica, el relat s’arrodo-
neix amb uns capítols curts i amb diàlegs di-
rectes i senzills que acceleren la seva lectura.
I el conjunt de l’obra traspua optimisme i di-
versió, ja que a més de les trifulgues quotidi-
anes descrites, hi ha representada plenament
una època de prosperitat i una vida d’alegria
als carrers, pròpia d’una etapa de bonança

econòmica. Una visió optimista
d’una societat que lluitava per
viure en igualtat i dignitat.

Després del seu pas per la lite-
ratura infantil i juvenil i de deixar
petjada amb llibres de viatges
però també de denúncia com
ara El crit silenciat i Filles de la
sorra, Anna Tortajada retorna a
la novel·la històrica que va ence-
tar amb Crònica d’una reina i va
continuar amb La dama. Totes
amb protagonistes femenines
de forta personalitat, l’eix verte-
bral de la seva literatura, amb un
rerefons persistent: l’emancipa-
ció de la dona avança però enca-
ra està lluny del somni igualitari
desitjat.❋

Si bé és cert que alguns passatges d’aquesta novel·la
reflecteixen una certa duresa, Maite Carranza (Bar-
celona, 1958) ha anat amb prou cura per no pas-
sar-se més del compte i ha deixat les truculències

evidents en insinuacions subtils, informacions de passada
i referències per als lectors perquè les desxifrin segons la
pròpia experiència.

En un moment que la pederàstia és a taula a l’hora dels
telenotícies i que les agressions sexuals i la violència de gè-
nere formen part de les converses quotidianes, el cas que
l’autora escull es podria considerar una aportació a la llui-
ta contra les patologies de certs adults envers la indefen-
sió dels més petits.

Paraules emmetzinades té un rerefons psicològic. L’au-
tora no es conforma a penetrar en l’interior de la jove Bàr-
bara, que ha estat raptada durant
quatre anys –dels 15 als 19–, sinó
que també ho fa en l’interior de
les altres veus sobre la situació
de la noia: el mosso d’esquadra,
l’amiga més amiga, la mare...

L’autora va molt amb compte
a no donar protagonisme només
a una banda. Per això, quan par-
la de la infància de la protagonis-
ta, li adjudica una capacitat inna-
ta i seductora des de molt petita,
o potser és més aviat una mane-
ra de veure-la des dels que l’ob-
serven quan en parlen.

Bàrbara ha crescut deixada de
banda per la mare. El pare tam-
poc no es pot dir que se n’hagi
preocupat gaire. Hi ha uns oncles
progres que viuen al País Basc
que se n’han fet càrrec cada es-
tiu. Hi ha una amiga que no li per-
dona que li hagués pispat un amic. I hi ha un professor que
és el característic madur que cedeix com un babau als en-
cants d’una jove estudiant. Hi ha, doncs, una sèrie de sos-
pitosos que es mantenen en incògnita fins al final i que me’n
guardaré prou de desvelar perquè l’autora no ho fa evident
fins a tocar de les 200 pàgines. Paciència.

Maite Carranza sap mantenir la intriga sobre la identitat
del segrestador. No es pot dir, doncs, que el lector tingui
la sensació d’haver-ho previst. Això significa que tan aviat
el clímax de culpabilitat es carrega sobre l’amic amb qui
Bàrbara va flirtejar o sobre el professor a qui teòricament
va seduir o, fins i tot, sobre el pare. Escolliu, abans de llegir.

Darrere de la ficció de Paraules emmetzinades hi ha els
casos mediàtics més recents de les joves austríaques Na-
tasha Kampusch i Elizabeth Fritzl, cosa admesa per la ma-
teixa autora. I a vegades fa la impressió que Maite Carran-
za, també guionista d’ofici, configuri els capítols com ho fan
també molts equips de col·legues seus: amb peces de post-
it de colors. Cada color, una acció. Cada acció, uns personat-
ges. Cada personatge, uns fets.

Només em traspassaré dient que, al final, la violència de
ficció s’imposa. I lluny de poder parlar d’un the end feliç, a
causa de les circumstàncies, sí que hi ha un final estratègic
que, malgrat que es tanqui, com en les bones sèries televi-
sives, també queda obert. ¿Què passa amb la Bàrbara des-
prés de l’experiència que ha viscut durant quatre anys? Sa-
ber-ho o no més endavant, com fan a la televisió, tot depèn
dels índexs d’audiència.❋

Jordi Cussà
ha guanyat la
darrera edició
del premi
El Lector de
l’Odissea, de
Vilafranca
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mor i confusió que s’apodera del noi des
que comença a ser arrossegat per la vorà-
gine d’una carnisseria que, primer, el se-
para de la seva família i, progressivament,
li va ensorrant totes les idees que fins
aleshores s’havia fet sobre la vida, la pà-
tria i el món.

Plantejament, nus i desenllaç
Dividida en tres parts, que corresponen a
la divisió clàssica de plantejament, nus i
desenllaç, El noi de Sarajevo segueix
l’evolució del Dusko al llarg de tres mesos
de març de tres anys diferents. En la pri-
mera (1992), el veiem a la seva Sarajevo
natal repartint el temps entre la colla
d’amics, la família, l’escola i el bàsquet,
gaudint d’una adolescència confortable
que, de sobte, és brutalment desmante-
llada pels primers embats de la guerra. En
la segona part (1994), el trobem partici-
pant de manera activa, però en el fons in-
conscient, en les operacions d’espionat-
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ge i terrorisme d’un “escamot popular per
a la defensa de la pàtria”. I en la tercera
part (1996), veiem el Dusko instal·lat a
Barcelona, gaudint del seu somni d’infan-
tesa –s’ha convertit en jugador de bàsquet
professional i ha fitxat pel Barça– i alhora
provant de pair, sense èxit, els desastres
que ha sofert i en què ha participat.

Aquestatercerapartéslaquemenysfun-
ciona: massa atropellada. Potser perquè
Cussànoeslimitaaresoldrelaperipèciadel
Duskosinóquetambémirad’establir,ama-
nera d’advertència, un forçat paral·lelisme
entre la situació dels Balcans d’abans de la
guerra amb la situació actual del conflicte
que enfronta Catalunya i Espanya.

Sigui com sigui, El noi de Sarajevo és, en
conjunt, una novel·la remarcable. Està es-
crita amb un estil àgil i fresc i aconsegueix
expressar, amb credibilitat i emoció, la
destrucció de la innocència i els horrors
–indelebles– de la guerra. De qualsevol
guerra, és clar.❋
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