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uasi és inevitable pensar en el joier
Begú de Mirall trencat, de Mercè
Rodoreda, quan Víctor Taler, el

personatge més negatiu de Que ningú no et
salvi la vida, entra a la joieria d’en Casajust,
també al Passeig de Gràcia i també fent-se
acompanyar per un xofer com el senyor Ni-
colau de Mirall trencat, compra un collaret
que ni mira per regalar a
Rosa. Víctor és un triom-
fador. Pel meu gust, tam-
bé és un personatge mas-
sa esquemàtic, té pràcti-
cament només un parell
de trets psicològics que
semblen contradictoris:
una ambició il·limitada i
l’amor –sembla que tam-
bé il·limitat– per Rosa, la
seva dona, i per les seves
filles bessones. I només
sembla que tingui un
sentiment de por, més
que no de culpa, un dia
que és en un tren que el
du a Madrid.

“La realitat és la ficció
que cadascú escull”, diu
Berta a Matias. Pot ser
que sigui aquesta ficció la
que escull Víctor. La de
Berta és explicar el que
ha llegit en una carta que
li va escriure el descone-
gut que va ser el seu pare.
La de Matias, víctima
com la mare que Berta es
pensa que ha tingut, és
creure en la dona que estima. Però el princi-
pal personatge d’aquesta novel·la “profun-
dament cristiana i vuitcentista”, com va dir
Flavia Company en una entrevista en aquest
mateix diari, és Enzo.
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“Radicalment ateu”, com també deia
Company, Enzo és prou nihilista per dir fra-
ses com que “No hi ha res més proper que un
desconegut que se t’acosta per assistir-te”.
No obstant això, diferentment de Raskòlni-
kov de Crim i càstig, viu una vida hedonista i
còmoda fins que el doctor Bruix li diu que li
queden pocs mesos de vida. Llavors s’enfon-

sa en la responsabilitat. I
tot seguit, en la culpa i el
remordiment.
    Que ningú no et salvi la
vida és una novel·la que
atrapa. És fàcil de llegir i
ben escrita, tot i la mania
de posar els adverbis a
davant del verb, flueix
una mica lentament per-
què Company ajorna al-
gunes decisions, com la
de Berta en relació amb
una carta, i perquè sem-
bla que tot hi passi una
mica de casualitat i que
sigui l’atzar que domini
la vida dels personatges.
Penso en la manera com
es coneixen Enzo i Víctor
a la facultat, en la manera
com Víctor retroba el seu
passat aquell dia que aga-
fa el tren, en la manera
com Berta coneix Ma-
tias. Una ironia? Que es
pensi que està parlant
amb un oftalmòleg, com
també ho era la mare de
Nestor Alier. Una altra?

Que, com Matias, tampoc Enzo, que és tra-
ductor i que, de jove, havia tingut algunes
vel·leïtats literàries, no es digui mai que la
realitat no és el que veiem sinó el que esco-
llim. Però ho sabrà la Berta, la seva filla. ❋
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Obra
L’autora alterna el
català i el
castellà: ha
publicat deu
novel·les en català
i castellà, quatre
reculls de relats
(en castellà) i vuit
llibres infantils
(en català).

La novel·lista, narradora i traductora
Flavia Company, va néixer a Buenos Aires el
1963, però viu i treballa a Catalunya des del

1973./ ALBERT SALAMÉ

ENTREVISTES LLUÍS LLORT

Qui entrevista els entrevistadors?
a informació té alteracions en filtrar-
se a través de persones, de periodistes.
És inevitable. De vegades, de manera

(mal)intencionada. Altres no, és la riquesa
de la diversitat. Dues persones, respecte a un
mateix fet, no és sorprenent que n’expliquin
versions diferents. Aquesta informació fil-
trada va deixant un pòsit que conforma
l’opinió del periodista, que mostra la seva
experiència i tarannà; la seva influència. I ai-
xò és el que ens ofereix Toni Vall al recull
d’entrevistes Les veus de la influència. 15 en-
trevistes a periodistes catalans.

Cal felicitar Vall perquè ha triat personat-
ges amb coses a dir, d’acord, però com sol
passar, és l’entrevistador qui els ha d’oferir
l’espai adequat, les preguntes oportunes

L perquè construeixin un discurs
melòdic i engrescador. I després
cal transcriure l’enregistrament
de manera correcta, cosa que
massa entrevistadors no saben
fer; Vall, sí. Vas llegint i et vas
empassant el text perquè pre-
guntes i respostes s’entrellacen
cosides per l’interès del que es
diu i del ritme de com es diu. I
perquè l’autor neteja els tics lò-
gics de l’oralitat, sense trair l’es-
pontaneïtat dels entrevistats.

I arribem a l’hora de donar
l’alineació d’aquest equip d’es-
trelles amb trajectòries ben dife-
rents, i poc més podré resumir

tenint en compte el molt que es
desprèn del que expliquen:
Martí Anglada, Alfons Arús,
Jordi Basté, Ramon Besa, Àngel
Casas, Josep Cuní, Manel Fuen-
tes, Ferran Monegal, Rafel Na-
dal, Gemma Nierga, Julia Otero,
Pilar Rahola, Toni Soler, Joan
M. Tresserras i Vicenç Villatoro.

Parlen de l’actualitat del pe-
riodisme, és clar, però també de
la del país. I d’ells mateixos, dels
inicis, recorregut i visió de futur.
Surten pocs draps bruts (si hi
busqueu gaire safareig), però es
parla clar de tot amb noms i co-
gnoms. Bo, molt bo. ❋
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