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Novel·la Jordi Capdevila

La incertesa de la possibilitat
scriptor i filòleg, Antoni Plade-
vall disposa d’un patrimoni li-
terari molt relacionat amb la

seva vida rural viscuda des de la in-
fància. Tant a Massey Ferguson 35
(2002) com a Terres de lloguer
(2007) novel·la la brutal transforma-
ció que ha viscut la vida de pagès
des dels anys cinquanta fins a l’ac-
tualitat. Un món que no només ha
modificat els costums i les formes
de vida del col·lectiu, sinó que també
ha empobrit la seva cultura mil·lenà-
ria. Començant per la llengua, mal-
mesa tant pel que fa als objectes i
maneres de dir, que es van morint a
poc a poc, com pel que fa a la po-
bresa lèxica i estructural contagiada
per la ràdio i la televisió. Unes expe-

E riències remarcables. Ara el seu ob-
jectiu l’ha fixat una altra vegada al
seu entorn, Taradell. Enfoca el seu
ull literari en l’esforç gegantí que van
fer les forces vives del seu poble per
organitzar la consulta sobiranista el
desembre del 2009. Hi va haver una
mobilització notable i una participa-
ció esclatant: van aconseguir que
anessin a les urnes més de la meitat
dels empadronats, amb un percen-
tatge de vots afirmatius rotund.

Partint d’uns personatges ficticis,
que permeten visionar interiorment
l’explosió d’il·lusió i esperances que
va aixecar tant la preparació i realit-
zació de la consulta com la celebra-
ció dels resultats, l’autor basteix una
mena de crònica entre històrica i pe-

riodística de la consulta sobre la in-
dependència de Catalunya. Un retrat
vivencial i passional amanit per la
barreja de polítics reals que partici-
pen en els actes amb els protagonis-
tes ficticis de la història. També està
ben enllaçada la vida quotidiana dels
personatges amb la descripció del
seu entorn i la seva manera de viure
i conviure: un retrat històric del lloc i
de l’època i de l’aire emocional que
s’hi respira.

Però la narració, ben escrita i ben
descrita, destil·la una excessiva es-
sència passional que deforma d’al-
guna manera la realitat. Massa ad-
jectius laudatoris, proclames de fu-
turs utòpics i descripcions eufòri-
ques desenfoquen una imatge glo-

bal encara només somiada. I la
reproducció literal de documents
dels fets, cròniques periodístiques
senceres i arengues militants fan en
molts moments feixuga la seva lec-
tura. Tot plegat, l’atmosfera de la
narració desemboca en una procla-
ma exultant i visionària, amb pics
pamfletaris, d’un avenç històric
transcendent, més que en una nar-
ració d’uns fets il·lusionables i il·lu-
sionats que han obert un camí per
aconseguir arribar a una terra pro-
mesa encara molt llunyana.

Un camí llarg i difícil, al qual s’hi
pot aspirar amb tota la força, però
sense presentar-lo com un passeig
que ha de permetre fer el cim ben
aviat. ❋

Novel·la Xavier Pla
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 L’art de la novel·la, Milan
Kundera defineix el kitsch
com una estació de pas en-
tre l’ésser i l’oblit, com un

paravent que dissimula la mort. Ja
és sabut que el mot va néixer a Ale-
manya a mitjan segle XIX i s’utilit-
zava per definir formes artístiques
barates i fàcilment comercialitza-
bles. Encara que l’actualització del
concepte li va portar alguns disgus-
tos, sobretot polítics, l’autor de La
insostenible lleugera de l’ésser va
superar el concepte popular de
kitsch, com a sinònim de mal gust, i
el va relacionar, en els seus llibres
successius, amb el subjectivisme,
amb l’excés d’emotivitat, amb les
formes melancòliques de l’art.

A La Moràvia, la seva segona no-
vel·la, Julià Guillamon (Barcelona,
1962) col·loca un personatge me-
lancòlic i entotsolat al centre d’una
Barcelona postindustrial en què
desapareixen definitivament for-
mes de vida populars, s’extingei-

A

La fatiga
dels
materials

xen oficis gairebé ancestrals i el
present s’imposa irremeiablement
al passat més recent. El protagonis-
ta es diu Barreiros, per la marca de
camions, i viu solitàriament i en se-
cret un drama particular: l’obser-
vació atònita del seu desplaçament
progressiu del present cap al pas-
sat. I manté, doncs, una actitud
kitsch davant la vida en el nou sen-
tit que li dóna Kundera: en la ne-
cessitat que té de mirar-se cons-
tantment “en el mirall de l’engany
embellidor i reconèixer-s’hi amb
una emocionada satisfacció”. Inca-
paç d’acceptar la realitat present
en la qual viu, Barreiros és un
d’aquells personatges que decidei-
xen retirar-se del món i refugiar-se
en el seu univers mental. És un
contemplatiu, un estàtic melancò-
lic tancat en el seu jo i en el record
del món industrial desaparegut,
disposat a viure “moments exquisi-
dament modelats per la decoració i
embellits per la memòria”. El llarg

subtítol del llibre ja és prou explícit
(i ben irònic): Descripció general
dels símbols del progrés i les seves
aplicacions en l’economia, la in-
dústria i la vida diària.

Guillamon recupera una frase de
The naked lunch, de William Bur-
roughs, “L’única literatura vàlida
d’aquest temps es troba en els in-
formes científics i les revistes mè-
diques”, i omple el seu llibre de llis-
tes i de catàlegs i d’imatges per fer
reviure tot un món fabril que és
també el de la publicitat i el del con-
sum, avui simplement substituïts
per uns altres.

La novel·la és plena de paraules
com tergal, fòrmica, duralex, Dod-
ge, tocadiscos monoaural, super 8,

evocacions nostàlgiques que per al
narrador són “com la neu que no
agafa, com els mitjons que rellis-
quen cames avall perquè la goma
està donada”. L’efecte de llista i de
desplegament enciclopèdic fan
pensar en algunes obres de Geor-
ges Perec, però potser van en detri-
ment de l’alè de la narració, que de
vegades queda saturada de descrip-
cions i digressions, ben interes-
sants d’altra banda.

Barreiros viu en un món ja peri-
clitat, aquell que va fer de la utopia
del progrés mecànic el seu horitzó.
Dóna valor estètic als suburbis i al
cinturó industrial, i només troba
poesia en les grans extensions de
maquinària, en les línies de mun-
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ntoni Vidal Ferrando acaba de fer la seva 
mera incursió en el camp de la memorialíst
amb la publicació d’un dietari. Ja havíem 

vertit en la poesia i la narrativa de l’autor una ce
tendència cap a la memorialística. Però ara Vidal F
rando s’endinsa directament en el terreny de la lite
tura del jo. I el resultat és un llibre intel·ligent i bell q
representa una contribució original a la tradició 
dietarisme català modern.

De fet, si mirem Amors i laberints amb cura e
adonarem que Vidal Ferrando ha agafat els qua
grans defectes de la dietarística actual i els ha conv
tit en virtuts per mitjà del seu art literari. En el pano
ma actual de la literatura catalana el gènere dietarís
palesa quatre grans defectes: un excés de prese
una pèrdua d’espontaneïtat, una superabundància
vanitat i una estructuració massa mecànica i lineal

Vidal Ferrando supera l’excés de present a cò
de combinar harmoniosament el passat, el present
futur i, en molts moments, una determinada atem
ralitat. En aquest sentit, es
percep clarament com el
llibre de Vidal Ferrando
s’inclina cap a l’autobio-
grafia, amb la voluntat
d’evidenciar la coherència
de tota una vida. El nostre
autor sap perfectament
que el present de la vida
actual en la nostra socie-
tat té els seus límits, i en
lloc d’insistir en la imme-
diatesa i la quotidianitat
fins a fatigar els lectors Vi-
dal Ferrando ha preferit
variar el temps buscant
moments singulars que
mereixin la nostra atenció.
Per una altra banda, enri-
queix el temps amb refle-
xions en profunditat sobre
tres temes clau: la condi-
ció humana, la societat i
l’art.

Massa sovint els dieta-
ristes actuals tenen una
conspícua falta d’espontaneïtat perquè escriuen m
sa de cara a la galeria i cauen en el preciosisme est
tic. Aquest no és pas el cas de Vidal Ferrando. Amo
laberints és un llibre profundament literari amb u
barreja parcial de gèneres diferents (poemes en p
sa, assaig, narrativa...) que sempre es manté fre
immediat, autèntic i llegidor. Vidal Ferrando acon
gueix una cosa molt difícil: fer un text que sembli 
pontani i poc premeditat quan, en realitat, és altam
artitzat.

Vidal Ferrando també ha esquivat el parany 
l’egolatria per diverses vies. L’autor relativitza la s
presència en el text a partir de recursos ben var
com ara la biografia intel·lectual, les memòries
retratisme, la impersonalitat, les imitacions... Ens p
senta una obra que es dreça sobre un punt de ten
entre l’individualisme i l’alteritat. I aquesta ten
enriqueix tot el llibre amb un sentit de complexit
pluralitat.

I finalment, Vidal Ferrando evita una obra massa
neal a partir d’una estructuració ben original del lli
en 46 seccions o capítols subdividits en textos de l
gària diversa que en 30 ocasions acaben destil·lant
en autèntics poemes en prosa, a la manera gaire
oriental del haibun japonès. ❋
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tatge o en les unitats de pintura.
Arribarà un dia, pensa Barreiros,
que no quedaran tallers a dins de
les grans ciutats, i ja només s’hi
construiran cases. I per això deci-
deix dignificar tot un món passat i
es pregunta com establir-hi una re-
lació afectiva. Barreiros veu en les
fregidores d’oli brut i les espreme-
dores de taronges dels restaurants
la demostració dels beneficis de la
“mecanització integral” i s’exalta
amb tota mena de teories sobre el
progrés mecànic. Decideix anar a
viure en un pis on als seus soterra-
nis hi havia hagut la fàbrica de cer-
vesa Moritz i aixecar-hi el “pavelló
del món”, com Bouvard i Pécuchet.

En efecte, viu dins d’una mena

d’estand de fira d’exposicions,
ple de reclams i d’andròmines de
plàstic, de làmines i de fòrmi-
ques de colors. Barreirios fa com
el dandi decadent Des Esseintes
de la novel·la A repèl, de J.K.
Huysmanns, aquell que fins i tot
incrustava pedres precioses a la
closca de la seva tortuga, però en
el seu cas es construeix una me-
na de decorat fet de peces de re-
buig, objectes inservibles i mate-
rials reaprofitats, com si fossin
relíquies, però tot trobat en boti-
gues en liquidació. Davant d’un
món que ho engoleix tot de ma-
nera frenètica, Barreiros es de-
mana, convencionalment, com
es pot assegurar que “la nostra
vida no es converteix també,
abans d’hora, en una desferra”.

El millor del llibre de Guilla-
mon es troba en la precisió nar-
rativa dels records dels objectes
més banals que Barrerios guar-
da en secret (un bitllet d’auto-
bús, papers de xocolatines), o
dels personatges quotidians avui
desapareguts de la vida de barri:
un mecànic de bicicletes, la va-
queria, el sabater i les seves fres-
ses, el matalasser i els colors de
la seva façana, el drapaire que
apilava diaris, tots els vells oficis
ja extingits. I, sobretot, perdu-
des les il·lusions i la joventut, en
les tímides evocacions de la ma-
re modista i l’enfrontament amb
el pare, els únics moments on la
fredor i l’estatisme haurien po-
gut fer ressorgir la possibilitat
d’una vida incomparable que
Barreiros sembla anhelar fins a
cansar-se. ❋
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