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La rutina dels con
aricco mai no podrà de-
sempallegar-se de Seda, el
seu particular Satisfac-
tion o de Yesterday, però

Emmaús pretén ser el seu Gimme
Shelter o Helter Skelter, un hit se-
cundari i menys evident, però més
bo, i el seu descens a la recerca
d’una explicació sobre l’ànima hu-
mana. Per fer-ho, utilitza records
autobiogràfics d’adolescència –un
període que ell mateix ha definit de
poc feliç–, tot plantejant-nos la his-
tòria de quatre adolescents catòlics
–el Sant, el Luca, el Bobby i un nar-
rador, en primera persona, sense
nom– de classe mitjana en un po-
blet del nord d’Itàlia dels anys se-
tanta. L’Andre, una noia de bona
família i de costums liberals, es cre-
ua en les seves vides, que ja no tor-
naran a ser el mateix.

Enfrontar-se al text de Baricco
és un repte, perquè una trama que
pot sonar repetida o poc original
se’ns presenta embolcallada d’un
ritme excepcional, un registre àgil,
a estones, i pausat, en d’altres, que
ens escridassa o ens xiuxiueja, amb
llums i ombres –com si es tractés
d’un Caravaggio modern– que ens
parlen de dolor, de mort, de desig,
de sexe, de recerca, de pèrdua, de
dubtes. De vida, vaja. I tot, amb el
seu peculiar estil i ritme narratiu
que oscil·la entre l’hiperrealisme i
imatges gairebé oníriques, un re-
gistre d’alta gamma a l’abast de ben
pocs i poc centrat en la recerca de
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la frase ben construïda. Baricco,
més que escriure, esculpeix frag-
ments que, a risc d’abandonar una
estona el ritme natural de la histò-
ria, ens obliga a rellegir-los, no per
incomprensibles, sinó per bells.

Baricco ens exposa una fe passa-
da pel filtre d’un catolicisme estric-
te, una fe entesa pel sentiment de
culpa o per un servei abnegat –els
nois d’Emmaús treballen com a vo-
luntaris amb ancians pobres mig
abandonats en un hospital– i es
consideren uns inadaptats pel fet
de creure en Déu. Se senten sepa-
rats de la resta del món, un món
opulent, sense moral ni vergonya,
un món que simplifiquen en excés i
que es limiten a dividir entre bons i
dolents. Un món, doncs, que els
acaba xuclant fins a l’extrem, un
món que llepa cada paraula, per
més esmolada que sigui, mentre
ells ni tan sols saben el significat de
mots com mort i dolor, tot i que els
usen sovint. Al seu voltant s’hi va
alimentant un monstre descontro-
lat, una mena de bèstia sorgida
d’un pantà fumejant i que els va
transformant en inestables, els va
llevant una mal entesa sensibilitat i
els enfronta a una realitat plena
d’obsessions i secrets de família
ben ocults sota alguna flassada en
una calaixera.

Baricco, en el fons, ens bufeteja
amb un dels períodes més traumà-
tics de la vida de qualsevol, però no
és prou naïf per quedar-se en la

clàssica i avorrida superfície de la
pèrdua de la innocència. No. Baric-
co enfonsa el puny per cercar, de
manera més que visceral, el racó i
l’ànima que Déu hi ocupa. Als qua-
tre joves, els dol observar el que ells
consideren la rutina dels condem-
nats, la dels que no creuen, fins que
la seducció, les drogues i la por co-
mencen a fer estralls en les seves
vides fitades pels ulls simbòlics
d’una marededéu, el cor cec del
món, uns ulls que no miren, ja que
es van fer per rebre mirades.

Amb processos vitals diferents,
els joves descobreixen que són els
únics que van adorar un Déu mort,
quan la fe real la sedueix la d’un
Déu viu i acollidor, per a uns, o in-
existent, per a d’altres. L’idealisme
ingenu dels quatre joves els fa to-
par amb una realitat massa crua i
voraç, incapaços d’entendre la tra-
gèdia des de l’aiguamoll on han
crescut.

I Baricco fins i tot es veu obligat
a confessar que és el seu llibre més
anòmal, escrit en només sis mesos
–potser per treure-se’l de sobre– i,
tècnicament, amb la dificultat d’ar-
riscar i reblar el clau del gènere de
la novel·la defugint descripcions
supèrflues i diàlegs innecessaris.
Alessandro Baricco escriu tan bé
que incomoda, ens obliga a assentir
amb el cap i a donar la raó a un pro-
tagonista, el Sant, que no es vol
quedar sol amb la seva pistola per
por; per por d’ell mateix. ❋ 

Obra sinistra
i absorbent,
escrita amb

ofici i fúria

Novel·la Carlos Zanón

Doctor Aranya
hierry Jonquet (París 1954-
2009) va ser un dels autors
més importants de novel·la

negra francesa. De fet, la seva mort
precipitada fa que la sensació d’or-
fandat encara hi sigui. El seu joc era
de contracop: escrivia ràpid, directe i
sense gaire metafísica ni transcen-
dència. El vermell era el segon color.
El primer era el negre, és clar. Fill
d’obrers, va militar en partits de l’ex-
trema esquerra. Segons les seves
paraules, combinava la lectura de
Dashiell Hammet i Lev Trotski. Creia
que la literatura pot ser bona o do-
lenta però mai inútil. Podia ser satí-
ric, social, sempre atret per un hor-
ror quotidià, més que al teu barri a la
teva pròpia escala. Tenia atracció

T per la maldat, per l’abominació física
i psíquica.

Va ser autor de més de trenta lli-
bres entre els quals destaquen Ad
vitam aeternam, La bella i la bèstia i,
el 1984, aquesta Taràntula, que ha
inspirat la darrera pel·lícula de Pedro
Almodóvar La piel que habito. inter-
pretada per Elena Anaya i Antonio
Banderas.

La novel·la gravita sobre quatre
personatges amb qui Jonquet cons-
trueix dos triangles. Cadascun, en
una cara de la moneda. És a dir, sen-
se saber que l’altre existeix. Hi ha Ri-
chard Lafargue, cirurgià plàstic que
domina el bisturí. Les altres parts del
primer triangle són la seva filla Vivia-
ne, reclosa en un manicomi, i l’Ève,
una jove atractiva també reclosa a
casa del bon doctor en règim de pia-
no i perversió sexual. L’Ève està
atrapada en una venjança que no
entén. Amor i odi, repulsió i atracció,
síndrome d’Estocolm i gust pel gore
eròtic. El segon triangle el formen els
mateixos protagonistes si treus la
Viviane i hi poses l’Àlex, un delin-
qüent que pretén que en Lafargue li

canviï l’aspecte per poder fugir.
És una obra sinistra i absorbent,

escrita amb ofici i fúria adolescent,
sense manies, sempre de cara a
barraca. Té un argument inversem-
blant interpretat per personatges
que fugen del seu passat sense gaire
fe ni esperança. La novel·la és una
sala de miralls pulp. Hi ha Poe via
Roger Corman. Hi ha el gàngster
Cagney o Bogart dels anys trenta i
quaranta. I sí, també hi ha la bella i la
bèstia i Frankenstein. L’enyorat
Thierry Jonquet va ser un autor que
no s’ho tenia gaire cregut, tot i que
pretenia canviar la manera com mi-
rem al nostre voltant, dintre de nos-
altres mateixos i dels nostres desit-
jos de dominació i de plaer. ❋
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n una obra recent, Antoni Tàpies barreja pintu-
ra i fulles per crear la il·lusió de la mescla entre
vida i mort. És un quadre que podria il·lustrar

aquest i qualsevol altre dels títols de Francesc Prat,
que durant la dècada dels vuitanta va publicar tres lli-
bres notables –Paradís de cendra (1982), El soldat ro-
sa (1983) i Larari (1987)– i que no va reaparèixer fins
fa tres anys, amb el titulat Fingiments. El silenci de
més de dues dècades no va suposar cap canvi remar-
cable en una dicció molt original, d’una gran potència
lírica, que s’havia afermat en aquells anys inicials i que
alternava la prosa poètica amb formes estròfiques
que ens remeten a la lírica oriental.

L’escarabeu (o escarabat egipci) neix dels excre-
ments. I, doncs, com aquell gira-sol de Vinyoli que pu-
java d’un femer; o l’aiguabarreig rilkià de cossos morts
i cossos que veuen per primer cop la llum –continuïtat
inexorable de la vida–. Constitueix un símbol molt
ajustat del que expressen els versos de l’autor, que
segueixen, amatents, el cicle de les estacions i van
deixant testimoni de la pa-
radoxal grandesa de l’àni-
ma humana, que ho és
més com més repara en la
seva contingència –i en fa,
posem per cas, bona poe-
sia–. Un vell que passeja
per la platja, “s’ha endor-
miscat, / tocant ja l’infi-
nit”. És el mateix home
que s’entreté amb “les ba-
llarines trencades” que,
fins fa un moment, enron-
daven el cos d’un gerro i
que se sent encara con-
fortat pels “seus gestos
entre les roses”. El sol bat
en unes imatges fetes a
trossos, que deia Eliot.

Prat pensa en la vida
que amaguen uns llibres vells trobats als Encants bar-
celonins o s’admira amb la que acoloreix els taulells
de la Boqueria. Un instant de plenitud, escriu, és “una
experiència regalada”. El marc urbà no el fa desenten-
dre de la força de la naturalesa, com és el cas del poe-
ma dedicat al cementiri de Montjuïc: “Es vessa l’aigua,
amorosint / carrers i places, regant troncs, / espon-
jant líquens i tombes, / nínxols i roques.” En un altre,
també es refereix a la neu que “amoroseix els sexes
de la terra”. Prat sap detectar els “ritmes de fecunda-
ció i hospitalitat”. En els seus poemes encunya, com
en una moneda, la cara i la creu de la vida.

Pas de temps i final d’infància
Hi ha uns versos molt interessants sobre el pas del
temps a partir del pretext de la restauració del mo-
nestir de Sant Pere de Rodes. I uns altres sobre la fi de
la infància marcada per la mort d’un avi. Aquests te-
nen la fondària d’una pàgina de l’escriptor portuguès
Vergílio Ferreira. Amb la seva escriptura, Prat cons-
trueix refugis acollidors: “La fressa de la pluja al graner
transformà els jaços de les pomes i les patates amb
una olor intensa i molt humida.”

¿Quin lector no se sent interpel·lat per aquests ver-
sos, quina memòria no es reconeixeria commoguda
en llegir-los? I, a tocar de la concreció de les coses i
dels espais descrits, la “presència de l’esperit”, el “baf
de l’eternitat” (que il·lumina), el misteri de la nostra
existència i, al capdavall, el silenci: “Així... sense noms
ni verbs, el text autèntic, el que no és fingiment i co-
mença ara...”. ❋
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