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om un rellotge. A les cinc. De tant en
tant, per lliurar-te de tant vertigen
impostat i postmodern. De tant de-

tectiu a Berlín, psicòpata a Suècia o autor
solipsista a Buenos Aires, Nova York o
Barcelona. Per esborrar-los, arraconar-los
a la teva ment hi ha un mètode infal·lible:
acudeixes a determinats autors, seus a la
teva butaca favorita i et prens un te. A les
cinc. Com una reina. Un d’aquests autors
és Evelyn Waugh (1903-1966). L’aroma
british emana de totes i cadascuna de les
seves obres. Aquesta mena de grandiosa
decadència a càmera lenta. Arrogant, no-
ble, estúpida però sobretot educada. Com
si la felicitat fos això, una manera de ser
correcte. Saber què has de fer amb la teva
roba i la teva dignitat quan la teva dona
t’enganya o estan a punt de cruspir-te els
zulus a l’Àfrica negra.

Waugh va tenir un redescobriment als
anys vuitanta gràcies a la superba adapta-
ció en sèrie televisiva de Retorn a Brides-
head. Jeremy Irons es va donar a conèixer
com a protagonista i amic d’un inoblidable
Sebastian (Anthony Andrews). La sèrie és
considerada, encara avui, una de les mi-
llors adaptacions televisives d’un llibre. El
còctel en color sèpia de Gastby, homose-
xualitat de col·legi major, catolicisme, fa-
mília, consciència de classe i amor implo-
sionat, no era gens fàcil. Retorn a Brides-
head era una de les tecles que li agradava
tocar a Waugh. Una crítica fascinada per
la noblesa, la seva eterna mort a les plat-
ges de Venècia sense Venècia ni la tinta
als cabells d’en Bogarde. Però el llibre que
l’editorial Acontravent serveix amb una ex-
cel·lent traducció de Ferran Ràfols és un
altra tecla de la seva pianola.

Últimes notícies! (1938) és l’expressió
de quan Waugh deixava escapar la seva

C vena satírica, aguda i sempre humorística.
Tenint molt en compte la seva experiència
com a periodista a Abissínia, el novel·lista
construeix una bastida a mode d’introduc-
ció i coda de sabata de claqué. Per error
s’envia un redactor provincià de la secció
de botànica a cobrir una incipient revolu-
ció africana. El país es diu Ismaèlia. Allà, a
l’olor de la sang i la tinta, hi van periodistes
de tot arreu. I com ja se sap, si les notícies
no hi són, es fa que hi siguin. Llegint Últi-
mes notícies!, entre glopet i glopet de te, a
un li vénen de seguida referències: des de
les adaptacions de Primera plana (és igual
quina: Mamoulian, Hawks o Wilder) fins al
país de Freedònia de Groucho i els seus
germans.

Un autor radicalment modern
Molt d’ofici, té Waugh, però no només ai-
xò. Molt de fer bé el que calia fer bé. És un
escriptor que no oblida qui li paga les fac-
tures. Alhora, però, és un autor radical-
ment modern que adapta el llenguatge no-
vel·lístic als temps que corren. El cinema,
per exemple. Mentre una part dels seus
contemporanis defensaven els postulats
moderns de la introspecció, la psicoanàlisi
i el guisat de ronyons de Leopold Bloom.
Que la novel·la ha d’avançar a mesura que
sabem per què els personatges fan el que
fan i què pensen i temen i desitgen.
Waugh fa el contrari. Les seves criatures i
la seva novel·la avancen impulsats pel que
fan i diuen. Acció i diàlegs. Però perquè ai-
xò et funcioni has de gestionar la velocitat,
l’enginy, ser precís i intel·ligent. Només així
el te et farà un efecte meravellós.

Tot i que potser és una obra menor, Úl-
times notícies! et reconcilia amb els llibres
i amb la gent intel·ligent que, de tant en
tant, els escriu. ❋

Novel·la Carlos Zanón

Hora del te a l’Àfrica negra
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esprés d’un gran llibre, un
divertiment. El periodista
Carles Porta va esclatar el

2005 amb el volum Tor. Tretze ca-
ses i tres morts, un gran reportatge
sobre els fets viscuts en un dels po-
blets més petits de Catalunya per la
lluita de la propietat d’unes terres
comunals. Un llibre testimoni d’uns
crims i uns personatges sinistres, fet
després d’una investigació rigorosa i
explicat de viva veu pels que movien
i patien els fils de la tragèdia. El llibre
va sorgir d’un documental televisiu
molt ben enfocat que retratava amb
solvència com la febre per posseir
unes terres feia remoure les entra-
nyes més violentes i denigrants.
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L’èxit del llibre va convertir Tor en
centre de pelegrinatge turístic. Tot
plegat, un gran reportatge periodís-
tic amb suport televisiu que enganxa
i es llegeix com una novel·la.

Com que de mines d’or com la de
Tor escassegen, Carles Porta ha op-
tat, cinc anys després d’altres in-
tents, per una obra menys ambicio-
sa, canviant la tragèdia pel sainet,
que li ha valgut el premi Pere Quart
d’humor i sàtira.

L’autor va decidir passar-se una
setmana a l’Hotel Spa Hipòcrates de
Sant Feliu de Guíxols per fer un trac-
tament de dejuni amb la companyia
d’un oncle seu tan gras com divertit.
Portava un ordinador per apuntar

les vivències. L’objectiu era basar-se
en “una experiència personal narra-
da en primera persona” per fer-ne
un reportatge testimonial.

Narrat en primera persona, Porta
va desgranant totes les anècdotes
viscudes per un grup de gent que
aspira a ingressar al club dels per-
fectes i que va pelegrinant per
aguantar resignadament tota mena
de tractaments estètics, àpats lí-
quids, caminades esgotadores i gim-
nàstiques davant del mar. Com no
pot ser d’una altra manera, destaca
en la narració l’especial personalitat
dels seus companys d’aventures,
que hi van tots amb el convenciment
que una setmana de sacrificis corre-

girà totes les desmesures alimentà-
ries que tant han enterbolit les seves
condicions físiques i psíquiques.

El resultat és un llibre ben narrat,
lleuger, amb molt de diàleg i amb fa-
cècies per provocar molts somriures
i alguna riallada. L’eix narratiu el por-
ta el seu oncle, protagonista del grup
i molt ben caracteritzat, acompanyat
per quatre o cinc protagonistes es-
perpèntics que fan més festives les
vivències dels participants d’aquesta
nova moda dels hotels spa.

Porta qualifica El club dels perfec-
tes de novel·la, però no és gran cosa
més que un bon reportatge, lleuger i
divertit, sense transcendència, ex-
cessivament anecdòtic. ❋

La perfecció no existeix
Novel·la Carles Capdevila


