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Anàlisi Carles Lapuente

Autoretrat en un mirall convex
í. Si aquesta cosa de la
literatura és eclecticis-
me, és recursivitat,
hem d’agafar-nos a

l’Autoretrat en un mirall con-
vex, quadre de Francesco Maz-
zola, el Parmigianino, per il·lus-
trar en què consisteix la darrera
obra de Ponç Puigdevall. Nico-
lau Batet, el protagonista d’Un
dia tranquil, és un escriptor en
hores baixes, com se sol dir, en
hores molt baixes. En el des-
cens al seu petit infern particu-
lar, vagareja per la ciutat de Gi-
rona sense ni cinc a la butxaca
mentre una set espantosa i
constant, borratxo impenitent
com és, li fa d’escuder. També el
persegueix com un fantasma el
record de la seva darrera pare-
lla, per tots els indrets, per tots
els bars que trepitja, els sancta
sanctorum d’una colla de la
burgesia bohèmia a la qual per-
tany, fins que en un moment de
valentia, provant de donar-se
un dia de respir, es desplaça fins
al poble de la costa on ha nas-

S

cut, per assistir al dinar d’un
grup d’amics de la joventut, on
ha estat convidat. Fins aquí,
més o menys, el fil argumental,
un tros de carn arrencat de la
quotidianitat d’un escriptor en
crisi que juga amb els elements
de la literatura de metaficció.
Perquè en aquest sentit a l’obra

hi apareixen alguns noms de
l’escena cultural gironina o bé
d’altres personatges els quals
queden encriptats sota la dis-
fressa d’un personatge i també
hi queda retratat Sant Feliu de
Guíxols, la Vetusta de Puigde-
vall, que no queda explicitada
però sí plenament recognosci-

ble. És aquí on Puigdevall sem-
bla voler provocar-nos. En el joc
de les aparences. Qui és Batet?
És el mateix escriptor? On
s’amaga l’autor? En la pell de
quin personatge habita? Però
aquestes consideracions, certa-
ment, solament podrien pre-
ocupar una intel·ligència anor-
ca. Puigdevall és tots i ningú,
ara s’assembla a un i després té
similituds amb un altre, com-
parteix anècdotes i records amb
un tercer, però el que no s’ha
d’oblidar mai és que l’escriptor
és sempre i solament qui escriu.
Superat aquest miratge que
transcendeix Stendhal i envia
Flaubert al psicòleg, el mirall ja
no ens passeja per cap altre camí
que no sigui la consciència, una
consciència que s’observa i es de-
forma constantment. Perquè si
l’obra de Puigdevall excel·leix en
alguna cosa, és justament en el
que avui dia menys interessa el
lector comú, malauradament, és
a dir, en el tractament donat a la
seva matèria literària: la depura-

ció de l’estil. Tanmateix, reduir
aquesta novel·la a un mer exerci-
ci no faria justícia. A Un dia tran-
quil assistim al flux constant
d’una veu, semblant a l’strea-
ming of consciousness joyceà pe-
rò sense el llast de l’anodí, que
castiga la hipocresia, que fustiga
certes actituds polítiques locals,
que se’n fum d’uns personatges
els quals semblen haver nascut
d’un encreuament entre els per-
dedors que pinta Cheever amb
els desgraciats que dibuixa Nat-
hanael West a El dia de la llagos-
ta. Això és el que fa que la seva
novel·la es distanciï de tantes al-
tres obres. El coratge. El provar a
no repetir aquesta cadència cor-
porativa que ressona en gran
part de la literatura catalana ac-
tual. L’atrevir-se a dir les coses
pel seu nom. És això ètic? És mo-
ral?, es demanarà algú. Però ja
deia Wilde que no hi ha llibres
morals ni immorals. Els llibres
estan ben escrits o mal escrits.
Un dia tranquil és un llibre ben
escrit. Sí. ❋

Ponç Puigdevall ha publicat ‘Un dia tranquil’ JOSEP LOSADA


