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Novel·la Jordi Capdevila

Un blanc i negre de tots colo
na novel·la volgudament en
blanc i negre que deixa una
estela de colors vius i trans-

cendents en cada pàgina. Els dos
colors, que són l’absència del color,
són omnipresents en una narració
que reflecteix totes les varietats de
l’arc de Sant Martí més resplen-
dents de la vida. Agilitat, enginy,
contrast, sorpresa, angoixa, depres-
sió, ànims, tedi, lucidesa, cul-de-sac,
horitzons propers i llunyans, espe-
rança i moltes coses més. Uns per-
sonatges ben retratats i uns estats
d’ànim penetrants generen dues
històries ben entreteixides d’altres
petites històries, narrades amb fluï-
desa, humor, ràbia, odi i amor. Una

U narració irosa amb el to “indignat”
que ara es porta, però amb una aura
de tendresa que obre pas a l’espe-
rança de la regeneració.

Blanc sobre negre són els colors
del pas de vianants i negre sobre
blanc els de l’ós panda. Blanca és la
societat opulenta del benestar que
genera prou malestar i negra és
l’Àfrica tribal que la vol copiar o con-
querir.

La novel·la acara la vida d’en Bal-
jo, un adolescent gambià que viu en
una societat delerosa de viure i que
somriu malgrat les penúries que
passa per sobreviure, amb les triful-
gues de la Blanca, que gaudeix en
aquesta societat que aspira a la feli-

citat amb les seves misèries opulen-
tes. Dos personatges contraposats
que, eixint d’uns mons totalment di-
ferents, coincidiran després de mol-
tes dificultats al mig del carrer i es
trobaran només uns moments per
intercanviar els amulets que els han
d’encarrilar la vida. Blanca s’adonarà
que no són tan diferents quan Baljo
li explicarà que el seu nom significa
negre en la seva llengua. Tot passarà
quan un ós panda aspira a travessar
un pas de vianants. Un moment que
reflecteix els molts colors que té la
nostra vida i insinua que els mons
que viuen personatges tan diferents
n’és, en realitat, ben poc, de dife-
rent. Els sentiments i la recerca de la

felicitat conflueixen arreu. L’acara-
ment de les dues vides s’inicia en
dos moments vitals dels protagonis-
tes. Quan un es planteja fugir de la
misèria de la seva família per anar a
l’Ítaca europea i poder treure de la
misèria els que estima i la Blanca viu
moments d’amargor amorosa i pro-
fessional.

Les seves vides van avançant en
capítols entrellaçats en què mentre
hi ha el que lluita únicament per no
morir, malgrat no tenir res, apareix a
l’altra banda el desig de morir dels
que ho tenen tot. Per posar èmfasi
en el contrast, l’autor fa epílegs en
cada capítol de la blancor i la negror
que hi ha en nostre món.
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s Novel·la Pere Guixà

L’apocalipsi a favo

L’autor busca
la sort

de la narració
en una llengua

expressiva

i a Emulsió de ferro (2009),
el debut novel·lístic de Se-
bastià Jovani, tot passava
en els ambients de la Grà-

cia contracultural dels anys de la
Transició, en aquesta segona no-
vel·la l’acció es desenvolupa el
2017, en una mena de Barcelona
distòpica que s’ha venut inelucta-
blement a qui millor paga.

Hi torna a haver l’impuls de la
novel·la policíaca, en aquesta obra,
però hi pesa més el simbolisme, la
digressió teòrica i cert rerefons
científic. I també hi pesa el risc
d’incórrer en certa dispersió. I és
que Guerau i Kosmas, personatges
amb què la narració comença, són
dos estudiants eterns, una mena
de Bouvard i Pecuchet dedicats a
les filosofies de l’undeground, habi-
tants de Vallcarca, refractaris a la
ciutat oficial però més lliurats a
l’evasió opiàcia que a una resistèn-
cia activa. Hi haurà qui digui que la
dissipació permanent a què es lliu-
ren actua en el fet que la novel·la
sovint es perd entre una coralitat
excessiva, excursos inopinats, pa-
ratextos allargassats i mostres de
complicitat cap a antropòlegs o
músics de bona llei (el lector sabrà
endevinar qui és qui, sens dubte) o
de diatriba cap a patums culturals i
cíviques insofribles. Qui això escriu
pensa que la lucidesa de Sebastià
Jovani, el món d’actitud i activisme
que malda per il·luminar, ja valen
tot l’esforç. I, fora d’això, la novel·la

S
està a una bona distància d’altres
novel·les que parteixen del mateix
impuls.

Imma Gaziel, periodista esotèri-
ca, s’encarrega d’investigar el caos
en què cau la ciutat, escindit entre
una explicació natural (l’aparició
d’un grup terrorista contrari al po-
der establert) i un golem (com a
forma de refundació del món, tot i
que un pèl obtusa, com ens diu la
tradició talmúdica). En cert mo-
ment, ja no ens importa la lògica de
la investigació, sinó l’aparició dels
personatges que l’autor va enca-
bint en aquesta ciutat amorfa (des
dels més diguem-ne autèntics fins
a sicaris que volen ser músics, si-
tuacionistes reciclats…) i el nucli
temàtic de tot plegat. L’autor busca
la sort de la narració en una llengua
expressiva, en diàlegs espurne-
jants, en el judici de valor peculiar,
en un fons d’inconformisme per-
manent, en un to humorístic molt
mesurat i en l’alquímia que cal per
apropiar-se un territori literari.

Aquí Víctor Neige, el detectiu

músic que apareixia de cap a cap a
la novel·la anterior, figura insigne
de l’underground, perseguidor de
veritats, continua sent un mite
personal, però hi apareix menys.
Toca a les noves generacions cons-
truir alguna cosa, i ho poden anar
fent sols, ens diu al final, i que hi
hagi sort en aquesta labor.

A Emet o la revolta tot s’acaba
resolent en una acció violenta que
es produeix al Parc Güell –aquest
espai públic queda desballestat,
subsumit en una mena d’apocalipsi
benèfica–, i d’aquí emergeix la cria-
tura jove que els dos estrabul·lats
estudiants de filosofia van imagi-
nar entre les seves elucubracions
(al principi de la novel·la és una me-
ra taca en una paret escrostonada
del seu pis, com si fóssim en un epi-
sodi de la sèrie televisiva Els Joves i
els Surfing Sirles hi fossin el grup
convidat). El símbol acaba adqui-
rint una materialitat feliç i és un
desenllaç força original.

Sebastià Jovani ha escrit la difí-
cil-segona-novel·la i se n’ha sortit.
La novel·la és excessiva i sovint es
trasvia en massa aspectes laterals,
però té un fons que subjuga, blo-
quejat entre l’afirmació d’una exis-
tència sense sentit, l’evasió radical
que cal per superar aquesta broma
còsmica i el deure obligat de tornar
a començar sempre. L’autor, que
forma part dels nascuts als setan-
ta, és una de les veus més personals
d’ara mateix. ❋
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Ens trobem, doncs, davant d’una

obra àgil, ben escrita i descrita, i que
furga la ferida més punyent que em-
malalteix la nostra societat: la in-
comprensió davant la diferència que
genera la immigració massiva que
ha arribat els darrers anys, el
menyspreu social als nouvinguts
molt diferents però tan semblants a
nosaltres mateixos, ja que aspiren,
com tothom, a tenir una vida més
digna, culta i lliure.

Un cant a la comprensió i la tole-
rància en uns moments en què tor-
nen a sortir les veus que volen iniciar
l’aixecament de murs d’odi i menys-
preu a tots els colors que s’han afe-
git a les nostres vides. ❋

Roc Casagran ha escrit una
novel·la de to “indignat” però
plena de bons sentiments GABRIEL

MASSANA

ualsevol lector català mínimament informat
sap d’on procedeixen els mots que he triat per
al títol. Són del final del poema Desolació, de

Joan Alcover, una de les més torbadores elegies que
s’han escrit mai en la nostra llengua: “sens jo, res par-
laria de la mitat que em manca; / jo visc sols per a plà-
nyer lo que de mi s’és mort”.

Tomba de Lou és un llibre terrible i lúcid, en què es
recorda una dona morta de càncer d’ossos. Qui la re-
corda és la seva amiga, d’idèntica edat, amb qui va
estar estretament unida des dels cinc anys. Els psicò-
legs han encunyat l’expressió elaboració del dol per
tractar aquest xoc (l’etiqueta ha fet molta fortuna, i
s’aplica no tan sols al dol per una persona morta, sinó
també al dol per un amor mort, al que elaborem per
una persona que ens ha dit adéu o a qui hem dit
adéu). Però Tomba de Lou és molt més que l’elabora-
ció d’un dol. N’és l’artització. Com també caldria
apuntar que dels dos versos finals d’Alcover, aquest
llibre se sentiria més a
prop, em sembla, del pri-
mer que no pas del segon.

Desautels construeix
un llarg poema en prosa,
dividit en diverses part te-
màtiques; un poema que
ens sumeix en una cadèn-
cia hipnòtica. L’emoció hi
és formulada amb parau-
les severes, gairebé d’in-
forme mèdic. No hi ha go-
ta de sentimentalisme. El
relat de l’estrangeritat de
la situació que viu la malal-
ta –el mot és de la poeta
quebequesa– conviu amb
versos lluminosos sobre
l’alteritat. Tenim, en la
poesia del país, algun
exemple de llibres que han
reflexionat sobre el càncer
i la fugacitat dels nostres
dies. Penso en Turull i en Rosenthal, per exemple. Pe-
rò aquí és l’altra qui reflexiona. Aquí és l’altra, l’amiga,
la que refà l’itinerari, la que observa atentament la de-
cadència de la malalta, la qui en recull el gest, la seva
ràbia: “la mort existeix, ho saps prou bé, però fas anar
la teva esperança com un ganivet”; la qui en glossa les
reaccions, la joia i els dies d’enfonsament moral. Tom-
ba de Lou és un bell exercici literari que depassa, de
molt, el pretext que l’origina: es tracta d’un poema es-
peculatiu (un poema-riu, si se’m permet de dir-ho ai-
xí) que va considerant la nostra vida i els nostres lí-
mits, la contingència de l’existència humana i la pe-
remptorietat dels nostres actes, com també la inajor-
nabilitat que crea la malaltia. “Esdevindràs il·legible”,
diu la poeta de l’altra, quan aquesta ja s’ha retut en la
lluita contra la devastació del mal. El “rosegador vo-
raç” va fent la seva feina i provoca, entre les dues ami-
gues, una situació nova, un ordre de les coses capgi-
rat, inèdit. El llibre aprofundeix en l’“íntim despobla-
ment” de l’altra, l’amiga, l’estimada, “papallona me-
va”. Quan la poeta es refereix a ella mateixa, sembla
que ho faci amb un cert retret: “la que encara és viva”.

Bona traducció del poeta Antoni Clapés, que ens
ha descobert un llibre magnífic i necessari, que no
oblidarem fàcilment: “El Temps ho ha devorat, sado-
llat, saciat tot, fart fins a rebentar, el Temps. Ha buidat
el decorat entorn seu mentre entre bastidors s’acaba-
ven els preparatius per començar: es desplegava la
mortalla i es polia el marbre”. ❋
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