
14 D’ABRIL DEL 2011 13

una organització especialitzada i
perillosa. Però no. Només hi són
dos iaios valents i farts d’injustícia.
Un aparell impressionant es posa
en marxa per desmuntar l’hàbil or-
ganització criminal... del senyor i la
senyora Quangel. L’elefant i el rato-
lí. La història verídica que Fallada
novel·la, adaptant-la al seu estil i
aconseguint, de passada, un fresc

costumista d’època i de ciutat, aca-
ba com ha d’acabar. La Gestapo
desmunta la trama i executa els
Quangel. La literatura els ha fet im-
mortals i el ha convertit en una ei-
na interessant. Una eina per des-
muntar la mirada del món sobre un
país al darrere d’un líder fanàtic i
assassí. I per respondre la pregunta
de què feien els alemanys no nazis

durant els anys de l’extermini?
Com reaccionava la societat alema-
nya quan rebia les cartes de defun-
ció dels seus fills, marits i amics?

La vàlua literària del llibre de Fa-
llada queda a un nivell inferior pel
seu valor com a testimoni. Era un
autor alemany. Era l’any 1947. El
millor és això. La immediatesa dels
carrers, dels personatges, els seus
noms i les seves peripècies a Sol a
Berlín. La crida a la rebel·lió sense
esperança com a motiu de redemp-
ció personal i, de retruc, de tota
una societat. El no tan bo deriva de
l’estil, d’un realisme fàcil amb l’es-
quena cremada i recremada dels
mestres russos (Dostoievski, espe-
cialment) i un fort maniqueisme
–disculpable de totes totes, és clar–
en el seu intent de fer-nos veure
que els nazis eren la mutació gro-
tesca i cancerígena d’un país nor-
mal, ple de gent correcta, justa, de-
cent. ❋
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cies a l’amistat amb tres companys
de pensió i de fatigues. Una novel·la
fresca, profunda i ben tramada que
deixava entreveure una innata facili-
tat per a la creació d’històries, un art
especial per lligar-les i un domini del
llenguatge precís, creatiu, ric i pro-
fund. Una percepció refermada per
Tots els dimonis són aquí, i que con-
firma que ens trobem davant d’una
veu literària amb prou expectatives
gràcies a una trama enginyosa i un
text d’orfebreria fina.

Una baula més en la cadena
d’obres de ficció de qualitat que es-
tan omplint les nostres llibreries en
aquest 2011. Potser guanyem pocs
lectors, però ben segur que anem
engreixant qualitativament el nostre
patrimoni literari, tot esperant que el
pròxim dissabte de Glòria de Sant
Jordi sigui testimoni d’aquest fet. ❋

Pere Antoni Pons ens presenta la
seva segona novel·la, ambientada
en un poblet mallorquí
QUIM PUIG

a novel·la negra clàssica té un element gairebé
imprescindible: l’escaquer. Però Francesc Serés
(Saidí, 1972), establert a la Garrotxa, l’utilitza en

el que ha estat la seva primera incursió en la literatura
per a tots els públics per personificar els peons, els
cavalls, les torres, els alfils, els reis i les reines del tau-
lell de quadres i per crear una partida que en definitiva
és la partida pel territori i pel poder que es juga també
permanentment sobre l’escaquer del planeta.

Per fer-ho encara més contemporani, l’autor posa
un mur simbòlic –potser hauríem d’escriure Mur, en
majúscula, per ser més clars– per dividir el que ano-
mena el reialme Blanc del reialme Negre. Dos fronts
oposats al País dels Escacs. Però com passa en qual-
sevol racó de la Terra, sempre hi ha qui no veu les co-
ses de la mateixa manera que els convé veure-les als
que estan al capdamunt.

En aquest cas, un peó –és a dir, l’últim de la fila, al
qual anomenen A i que dóna nom al títol– es rebel·la
contra la seva condició de perdedor i de ser, ell i els
seus congèneres, els que
treuen la cara i els que
més reben en la disputa
entre els dos fronts. A par-
tir d’aquí, l’autor no entra
només en un relat que
transita entre l’aventura, la
fantasia, la sociologia i la
simbologia sinó que fa, a
través dels seus personat-
ges, un treball de com-
prensió de les circumstàn-
cies que els han portat a
batre’s sempre en duel i,
amb el coneixement del
passat, encarar el futur.

No es tracta de desve-
lar el desenllaç, però un es
pregunta si la victòria que
es perfila al final només és
possible en un escaquer de fantasia. Els fets més pu-
nyents que assoten el Mediterrani demostren que en
el gran escaquer de l’altra banda del mar –i en aques-
ta també– rei que cau, rei que desapareix del mapa.

És aquí on Serés es deixa anar per la veta d’un lec-
tor que veu jove –malgrat que la novel·la no té edat
fronterera–, convençut segurament que les conclu-
sions de les obres que van a parar a mans d’aquest
sector de lectors han de tenir un fil d’esperança. De
fet, no les té totes, perquè, després de la revolta, fa dir
als seus personatges que enfrontar-se a la multitud
que els espera amb la proposta de convivència no se-
rà gens fàcil. És a dir, la revolta sempre pot provocar
la contrarevolta perquè sempre hi pot haver un altre
peó, com l’A, que no vegi una altra vegada les coses
com les veuen els que han acabat amb l’estat bèl·lic.

En un moment que els règims democràtics es po-
sen en qüestió, que els brams d’ase són els que més
pugen als altars i que les intransigències i els radicalis-
mes encaterinen novament una part de la societat,
farta de sentir-se peó exposat a tots els mals avatars
provocats per les altres peces, la novel·la aporta una
reflexió sobre com construir una nova societat sobre
un escaquer que, ni que mantingui la diferència del
blanc i negre, construeixi un futur comú.

Francesc Serés ha fet una entrada d’escac i mat en
la literatura. Per algunes de les seves obres, ha estat
guardonat amb premis com ara el Nacional de Litera-
tura i el Ciutat de Barcelona. Escriure una novel·la que
des dels joves amb una certa maduresa lectora pot
passar a mans dels lectors adults és un bon auguri. ❋

L

Viatjant
per l’escaquer
Andreu Sotorra

Juvenil

El llarg viatge d’A
Autor: Francesc Serés
Il·lustrador: A. Fruitós
Editorial: Cruïlla
Barcelona, 2010
Pàgines: 140
Preu: 8,20 euros


