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La por d’estimar
’escriptor narrador de la no-
vel·la, pregunta: “Què et
semblaria una història
d’amants que fugen de

l’amor?” I l’hi demana a una psicoa-
nalista amiga, quan no acaba de
trobar l’entrellat a una història
d’amor i desamor que pretén no-
vel·lar. “Què dius ara? Tu, un
amant sentimental?”, li respon
amb ironia l’especialista a interpre-
tar les conductes humanes. Com si
l’amor i els sentiments no tingues-
sin lligams de cap mena.

És un diàleg de la novel·la Els
amants volàtils en què Isidre Grau
furga a fons en la conflictivitat de
les relacions sentimentals en una
societat com l’actual, en què els
amors es fan i desfan a una veloci-
tat vertiginosa. Tan accelerada
com la immediatesa en què qualse-
vol humà pot passar de la felicitat
més plena a la infelicitat total per
un bes somiat que no arriba o una
mirada poc profunda. El resultat:
una novel·la psicològica, que inten-
ta raonar sobre totes les reaccions
possibles de les follies de l’amor, el
sentiment molt aproximat a la des-
raó i a la insensatesa.

En la tècnica literària de la no-
vel·la dins la novel·la, l’escriptor
protagonista rep una veïna amiga i
examant seva. Una visita per desfo-
gar-se explicant-li el fracàs senti-
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mental que acaba de patir i que l’ha
deixada mig trastocada. És tan
frustrant el desengany sofert, que
l’hi ofereix com a argument d’una
novel·la amb personatges i situa-
cions semblants. L’escriptor accep-
ta el repte i escriu un relat de dos
protagonistes prou semblants a la
història de la seva amiga. Les rela-
cions d’amiga i amant que havia
tingut amb ella sembla que li facili-
ten la redacció de la història. Però
és tan sols una il·lusió. Plasmar una
realitat tan propera i coneguda en
ficció el fa aprofundir en totes les
seves ferides sentimentals que li
couen en l’ànima.

Una vegada redactada la histò-
ria fictícia, el narrador explicarà
tots els dubtes, dificultats i entre-
bancs amb què s’ha trobat per po-
sar en solfa un relat que li ha fet re-
viure el seu fracàs matrimonial i
tots els daltabaixos que li han anat
passant en els seus successius in-
tents de refer la vida sentimental. I
els compara amb altres contra-
temps amorosos dels amics i cone-
guts més pròxims. Tots finalitzats
amb Cara de pòquer, que és com ti-
tula el seu relat dins la novel·la.

Aquesta trama permet a l’autor
bastir un llibre amb uns personat-
ges ben caracteritzats de la classe
mitjana-alta barcelonina, però amb
tants dubtes, il·lusions i angoixes,

que són totalment incapaços de
prendre el camí correcte en el labe-
rint amorós de la vida. Les convi-
vències duradores quan l’amor des-
apareix són destructives i les fugis-
seres depenen moltes vegades no-
més de petits detalls. I tot perquè
“enamorar-se és la cosa més des-
concertant, més desestabilitzado-
ra, que ens pot passar” segons li ex-
plica la psicoanalista, que li raona
el perquè de l’amor i desamor que
continua movent arreu la vida hu-
mana.

Una novel·la plena de dubtes,
amb personatges sorprenents, his-
tòries impactants i reflexions des-
estabilitzadores com la mateixa vi-
da sentimental. Un relat atractiu i
punyent, amb una prosa exquisida,
que t’invita a cada pàgina a llegir la
següent i que pot remoure les en-
tranyes més serenes i reflexives.

Un salt endavant en el prolífic
treball narratiu d’Isidre Grau, que
ja ens va deixar la seva habilitat
creativa en el cicle de novel·les so-
bre els colors de la vida, iniciada
amb Els colors de l’aigua, en base a
una nissaga familiar en l’espai ima-
ginari de Vinyes del Savall.

Aquests altres colors dels senti-
ments que ha descrit magistral-
ment a Els amants volàtils són la
cirereta que culmina fins ara la se-
va saviesa narrativa. ❋ 

Assaig D. Sam Abrams

Resistir, resistir
 banda de fites estrictament
comercials, les grans fires
dels llibres solen deixar un

pòsit cultural més aviat negligible.
Per exemple, a hores d’ara ens po-
dem preguntar, ¿exactament què va
deixar la participació catalana a la Fi-
ra Internacional del Llibre de Guada-
lajara l’any 2004? I qualsevol res-
posta serà segurament ben pobra.

En el cas del Frankfurter Buch-
messe, l’any 2007, la situació és ra-
dicalment diferent. Frankfurt va pro-
duir, com a mínim, dos llibres
extraordinaris que estan destinats a
convertir-se en referents indispen-
sables. Naturalment, em refereixo a
Carrers de frontera. Passatges de la
cultura alemanya a la cultura catala-
na, a cura d’Arnau Pons i Simona
Skrabec, i Història, memòria, testi-
moniatge. Un llegat per a Europa, a

A cura de Josep Maria Lluró, que ha
aparegut fa poc temps.

Per la seva complexitat formal i
conceptual, el llibre ha trigat a publi-
car-se però l’espera ha valgut la pe-
na perquè el seu contingut no s’ha
esbravat gens. Té el seu origen en
una sèrie de taules rodones a Berlín,
el 2008, com a activitats paral·leles
per acompanyar una exposició de
l’artista Francesc Abad. Ara, l’histo-
riador i assagista Josep M. Lluró, co-
ordinador i participant de les taules
rodones originals, ha volgut exercir
de curador i, selectivament, ha con-
vertit les intervencions en un llibre,
Història, memòria, testimoniatge. Un
llegat per a Europa. I aquí trobem
precisament el primer valor impor-
tant d’aquest llibre. Lluró ha sabut
fer una tria formidable dels materials
originals i després ha sabut crear-ne

un llibre ben sòlid i unitari. I és verita-
blement difícil construir un llibre co-
herent i vàlid a partir de papers dis-
persos com les ponències i testimo-
nis orals com els debats.

El format i l’estructura del llibre és
ben clar i didàctic. Hi ha un pròleg
que explica de manera matisada
l’origen, l’evolució i el sentit general
del llibre. Després, trobem les tres
seccions del llibre, en què hi ha uns
assaigs breus que presenten diver-
sos punts de vista sobre un mateix
tema, seguits d’un debat entre els
diferents ponents. De fet, podem fi-
lar una mica més prim i assenyalar
que la primera secció planteja a fons
el tema bàsic del llibre, el sentit i la
funció de la memòria davant la his-
tòria, mentre les altres dues giren a
l’entorn d’explicitacions de la me-
mòria a partir de les obres de Robert

Antelme, Joaquim Amat-Piniella, Pri-
mo Levi, Jean Améry, Varlam Xalà-
mov, Paul Celan...

Aquí tenim el segon aspecte des-
tacable d’aquest llibre. L’ambició, el
rigor i l’actualitat del tema de fons, la
memòria i el testimoniatge. Gràcies
a aquest títol, Catalunya ha entrat de
ple, amb tota la naturalitat del món,
en una de les discussions més po-
tents i més enriquidores de la cultu-
ra internacional. I ho fa de la mà d’in-
tel·lectuals i especialistes de primer
ordre: Étienne François, Enzo Tra-
verso, François Rastier, Martin
Crowley, Georges Nivat, Jean Bo-
llack... Més encara: el llibre que ha
coordinat Lluró es pot considerar
una contribució amb aportacions in-
novadores. Catalunya ha demostrat
un cop més que és capaç de fer
aportacions inèdites a la cultura del
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ohn Grisham (Jonesboro, Arkansas, Estats
Units, 1955) ho ha vist clar. Després de ser un
dels autors de best sellers més afortunats de

l’univers literari, ha entès que el futur de la seva car-
rera era el de la literatura per a joves. I així és com
ha nascut Theodore Boone, un preadolescent de
ficció que, amb només tretze anys, el fa tocar de
peus a terra i el converteix en una mena de Perry
Mason modern –mestre en blanc i negre que se cita
sovint en la novel·la– que té l’avantatge que beu de
la saviesa jurídica i legal que acumula per pròpia ex-
periència el seu autor.

De moment, Grisham ha escrit i publicat les dues
primeres novel·les de la sèrie (Kid Lawyer i The Ab-
duction). A El noi advocat, Theodore Boone es perfi-
la com un futur advocat brillant, amb una intel·ligèn-
cia per damunt dels companys que l’envolten. A
Theodore Boone, però, el que l’apassionen són els
judicis on la intriga, la investigació, les deduccions,
la psicologia i el factor sorpresa juguen un paper im-
portant. Per això, quan tothom està pendent del ju-
dici a un presumpte as-
sassí per la mort de la se-
va dona, Theodore Boo-
ne és a primera fila, per-
què s’hi implica sobretot
personalment, però tam-
bé perquè el professor de
ciutadania li encarrega un
treball de camp d’una de
les sessions del judici.

John Grisham, artesà
del thriller judicial (L’infor-
me Pelicà, La tapadora, El
client...), manté aquesta
virtut narrativa en la nova
sèrie juvenil i fa que el
lector s’endinsi en la
ment del protagonista
per arribar al fons de la
investigació. I Grisham
combina amb ofici una
trama que no només
atraurà els lectors joves
sinó també els seguidors
de l’autor i el gènere,
amb línies paral·leles que
fan un retrat del perso-
natge i el seu ambient, fugint de la investigació ingè-
nua de colla. Ah!, quina compensació per al lector
que protagonista i autor resolguin el cas a través de
la intel·ligència i la perspicàcia, sense violència gra-
tuïta ni efectes especials ni tampoc un simple plof!
de vareta màgica.

Els judicis no són com la televisió i el cinema han
volgut fer creure que eren. Perry Mason sempre es
treu un testimoni sorpresa de la màniga que a últi-
ma hora capgira la investigació i converteix el pre-
sumpte culpable en innocent o el presumpte inno-
cent en culpable. Però la llei judicial no funciona així.
Un testimoni sorpresa no es pot introduir enmig
d’un judici si no ha estat pactat abans entre jutge,
fiscalia i defensa. És una de les lliçons que John
Grisham dóna a Theodore Boone i, de passada, als
lectors que s’interessin per la carrera de la toga i el
martell. ❋
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món. La idea del llibre va sortir de
Catalunya i els participants catalans,
Josep Maria Lluró i Arnau Pons, no
es queden gens enrere al costat dels
seus col·legues europeus.

El magnífic volum clou amb unes
notes biogràfiques sobre els partici-
pants, que ens ajuden a resseguir,
més enllà dels límits estrictes del lli-
bre, els temes fonamentals que s’hi
tracten. Efectivament, Història, me-
mòria, testimoniatge. Un llegat per a
Europa no s’ha de veure com un
punt final, sinó com un punt de par-
tida per a una nova presa de cons-
ciència sobre el tema candent de la
memòria i el testimoniatge, un tema
del qual ningú es pot permetre el lu-
xe de quedar al marge. Aquest llibre
ens demostra que el món actual i el
món del futur depenen completa-
ment del nostre posicionament. ❋

Joaquim Amat-Piniella (1913-1974)
en una imatge del 1955 ARXIU
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