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a part que ens toca
retrata amb una
cruesa corprenedo-

ra la degradació progressi-
va dels soldats a les trinxe-
res durant la Primera
Guerra Mundial, immersos
involuntàriament en un
pou de depravació, pati-
ment físic i misèria moral.
Bussejant en l’oceà més
tèrbol dels instints humans
i servint-se d’un llenguatge
alliberat de convencions,
desconsiderat, fins i tot
groller, que li confereix una
força i una vivacitat espe-
cial, Manning assoleix una
pregona –gairebé insofri-
ble– versemblança.

El joc de la guerra
Esdevinguts peons pres-
cindibles del macabre i im-
placable joc de la guerra,
sotmesos a la insostenible
tensió que els suposa sa-
ber que a cada instant allò
que els separa del no-res
definitiu depèn tan sols del
més imprevisible dels at-
zars, Bourne –protagonis-
ta principal i  àlter ego de
l’autor– i els seus malau-
rats companys es veuran
obligats a conviure amb el
més desassossegant i in-
fernal dels malsons.
Aquest els situa perma-
nentment al caire del deli-
cat i primíssim abisme que
separa la raó de la follia.
Malgrat l’innegable valor

L

humà d’alguna de les con-
verses al campament, de
ressonàncies dostoievskia-
nes, entenem que el que
confereix més força narra-
tiva i uns aires imperibles
de modernitat a la novel·la
són les escenes pròpia-
ment bèl·liques. I ho fa so-
bretot a partir del 12è capí-
tol –quan la tensió es de-
cuplica en saber que les
autoritats militars han pro-
hibit terminantment “atu-
rar-se per assistir els fe-
rits”– i amb més raó enca-
ra als capítols finals, que
ens ofereixen pàgines tan
magnífiques com inoblida-
bles, que quasi gosaríem
dir-ne antològiques. ❋

Novel·la Xavier Serrahima

Dins la trinxera

Manning descriu l’horror en una trinxera ARXIU

La part que ens toca
Autor: Frederic Manning
Traducció: Carme
Geronès i Carles Urritz
Editorial: Adesiara
Martorell, 2011
Pàgines: 400
Preu: 27 euros

l nom fa la co-
sa. La guaiaba
és un fruit tro-

pical prou vistós, però
no gaire ben conside-
rat pels gurmets: té
un gust desagradable.
I no consta que tingui
cap propietat afrodi-
síaca reconeguda. Pe-
rò la paraula denota
frescor i exotisme i ha
estat la més adient
que ha trobat Jordi
Ortiz per unir deu
contes, més sensuals
que eròtics, en un vo-
lum en què exprimeix
l’essència del fruit. La
troballa resulta suco-
sa. No hi fa res que els
contes no tinguin cap més
nexe d’unió que l’essència
del fruit, ja que és prou
atractiu per degustar per-
sonatges, paisatges i histò-
ries ben diferents, algunes
de bastant desballestades i
d’altres prou atractives per
immergir el lector en mons
insòlits i seductors. L’es-
sència dels relats és la de
traslladar el lector a para-
disos sensuals més suco-
sos que el fruit més sabo-
rós. Perquè, en el fons, és
la ment la que pot generar
elements afrodisíacs.

E     Un llenguatge direc-
te, amè, amb una bona
dosi d’humor i prota-
gonistes ben caracte-
ritzats donen color i
sabor a un llibre que es
llegeix amb fluïdesa. La
cuina narrativa es
complementa amb un
ritme trepidant i uns
desenllaços sorpre-
nents, que enriqueixen
el paladar literari. Uns
finals narratius trans-
cendeixen unes histò-
ries que, en certs mo-
ments, sembla que vo-
regen la intranscen-
dència.
    El llibre va guanyar el
premi de narrativa An-

toni Bru, dins dels guar-
dons literaris de la ciutat
d’Elx, un fet que ha om-
plert de satisfacció l’autor
que, si bé ha publicat di-
verses novel·les, sent una
predilecció especial per la
narració curta, més difícil
de conrear, però més
agraïda que la novel·la. És
un gènere que han cultivat
figures senyeres de la nos-
tra literatura com Pere
Calders i Mercè Rodoreda i
que passa ben desaperce-
but per les noves genera-
cions literàries. ❋

Novel·la Jordi Capdevila

L’essència dels
fruits literaris

El fruit de la guaiaba ARXIU

Essència de guaiaba
Autor: Jordi Ortiz
Editorial: Tres i Quatre
València, 2011
Pàgines: 162
Preu: 15 euros




