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Sona una cançó
al celobert

 la insuperable, discreta
obra mestra Tota una vi-
da, la història teixida per
David Grossman, està

marcada a foc per una absència: el
fill de l’autor, soldat mort al Líban
mentre el seu pare escrivia el llibre.
A Moon River, Vicenç Villatoro dei-
xa entreveure també el rastre emo-
cional d’una pèrdua recent que, per
a gaudi del lector, l’aboca a la bella
narració d’una història d’amor.

“Una novel·la sobre l’amor i la
por de perdre’l”, es precisa a la por-
tada just a sota del títol. Efectiva-
ment, és la novel·la d’un encontre
entre dues persones malaltes, un
lost in translation de dues ànimes
ferides que es coneixen en una ga-
leria de l’hospital Clínic, es posen a
parlar i al cap de poca estona ja es
necessiten l’una a l’altra. Villatoro
reflexiona sobre la imminència de
la mort, però se situa a favor de la
continuïtat, la superació, la llum
d’una trobada casual capaç de sal-
var-te la vida. L’autor es preocupa
de descobrir i descriure els espais
de la intimitat entre els dos perso-
natges protagonistes. Tant els fí-
sics (els passadissos i estances de
l’hospital) com els emocionals (els
més intangibles), que són els que
injecten al llibre tot el seu sentit,
tota la seva profunditat. El relat
aconsegueix transcendir les incer-
teses inherents a la malaltia d’ella i
el buit interior d’ell per transitar
entre els estira-i-arronsa de la mú-
tua seducció, del desig entre un ho-
me i una dona.

Si bé el lector pot desubicar-se
un pèl en el fet que l’acció principal
es desenvolupa al llarg de poques
hores (i sembla que el temps esti-
gui substancialment més dilatat),
la lectura és intensa i molt agrada-
ble malgrat el fort, a estones feri-
dor, component de dolor existen-
cial que s’hi destil·la. La narració
proposa reflexions, algunes d’evi-
dents d’altres més velades o sub-
tils, sobre el destí, el pecat, la culpa
i la redempció. També sobre la su-
perstició i l’existència de Déu.

Alguns referents literaris i cinè-
fils apareixen per connotar els es-
tats d’ànim: de La germana, de
Sándor Márai, a El món d’ahir, de
Zweig i el mite de Faust –aquella
Casa dels desitjos extreta d’un con-
te de Kipling– per anar a petar a les
pel·lícules de Fred Astaire, tot re-
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ivindicant el poder curatiu del You-
tube en aquells moments en què un
té l’ànima planxada i necessita una
injecció curativa. I Moon River, és
clar, la cançó d’Esmorzar al Tiffa-
ny’s, que va sobrada de poder sim-
bòlic i càrrega suggeridora.

Al film de Blake Edwards ens
parlen d’aquells estats d’indigència
emocional que de tant en tant ens

posseeixen sense motiu aparent i
ens abandonen sense cap explica-
ció quan ens trobem en un lloc “on
res dolent ens pot passar”. I també
d’això va aquest llibre, delicat i pre-
cís, que sap jugar hàbilment amb el
misteri i l’ambigüitat, sap ser senti-
mental sense embafar i esquiva els
pantanosos límits de la cursileria.
Ben recomanable. ❋
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