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quest llibre aplega els dos
de contes publicats fins ara
per Marta Pessarrodona
–ni en l’un ni en l’altre no

es parlava, però, de contes o de re-
lats–: Nessa: narracions (1988) i
Ever more: ficcions (1995). Conté,
encara, algun text escrit per encàr-
rec i fins algun altre d’inèdit. En la
nota preliminar, l’autora relaciona
narració i poesia, tot contraposant-
les a la novel·la. No és la primera
veu, ni serà l’última, que agermana
aquests dos gèneres: per la intensi-
tat que reclamen, per la qualitat es-
pecífica de la mirada.

En un poema de Vida privada,
Pessarrodona suggeria que, en-
front el “fred sense pietat” de fora,
“potser, no ho sé, la tebior / d’una

A
cambra ens en pot salvar”. La lectu-
ra d’aquests contes, narracions o
ficcions ens fa, de seguida, coneixe-
dors del món de l’autora: un món
en què la cultura proporciona un
escut contra la barbàrie i en què la
literatura defineix els gestos de les
persones. Són peces narratives poc
ortodoxes, que poden fer l’efecte
d’una certa anarquia: l’argument,
sovint mínim, no se sotmet a la dis-
ciplina tradicional, i, d’altra banda,
les referències de tot tipus i els de-
talls juxtaposats van conformant
una manera d’escriure molt perso-
nal però no personalista (la distin-
ció és de Sam Abrams). El que pesa
és la vida moral dels personatges, la
seva consciència, no pas les ac-
cions. Hi apareixen, sobretot, tres

ciutats (o quatre, si hi comptem
Salzburg): Londres, Berlín –que
l’autora escriu, per respecte a l’ori-
ginal, sense accent– i Barcelona.
Un llegeix els contes de Pessarro-
dona i hi va reconeixent el mateix
esperit de la seva poesia. Hi ha un
text que traça, a partir d’un pru-
ner, la panoràmica històrica d’una
família. Doncs bé, el conte es pot
relacionar amb el poema L’esplen-
dor del prunus, del llibre Animals i
plantes. La coherència entre prosa
i vers, doncs, és total. Alguns perso-
natges, alguns animals –com la

gossa Nessa–, salten d’un conte a
un altre, o d’un poema a un conte.

Individus que viuen de rellogats
en una ciutat estrangera i que per-
cacen el rastre de grans escriptors
que hi han viscut abans; polonesos
a Berlín. La intertextualitat és pre-
sent en cada pàgina. Un exemple:
en el conte sobre el pobre d’esperit
que esdevé un àvol editor, Pessar-
rodona hi esquitlla, amb lleus re-
tocs, uns versos de l’Oda a Barcelo-
na de Maragall. Si volguéssim de-
tectar tots els manlleus o homenat-
ges subtils, pararíem bojos. Tipus
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Rere les petjades del Ieti
ls dos últims llibres de Gabi
Martínez (Barcelona, 1971),
Sudd i Los mares de Wang,

sotmetien el gènere de la literatura
de viatges a una adaptació als nous
temps. Només per a gegants, una
novel·la de no-ficció –gènere que va
certificar Truman Capote amb A
sang freda–, o el seu revers con-
semblant –el llibre de periodisme li-
terari–, és la conseqüència natural
d’haver insistit a renovar la prosa de
viatges. En aquest sentit, el llibre su-
posa un altre pas endavant.

Martínez va saber un dia del per-
sonatge real Jordi Magraner, natura-
lista mort misteriosament l’any
2002 al Pakistan, i tot plegat va con-
fabular-se per escriure una bona no-
vel·la, fruit d’uns quants viatges,

E d’una recerca exhaustiva i d’unes ei-
nes d’ofici ben temperades, a més
d’una implicació personal que l’autor
ens fa sentir des del primer capítol.

Naturalista i explorador d’origen
valencià, resident al sud de França,
fascinat per la criptozoologia (àrea
de coneixement que estudia aquells
animals que ha inventat el folklore
popular o que pertanyen a un ordre
evolutiu debolit), Magraner va mar-
xar cap a la zona pakistanesa del
Chitral cap a finals dels anys vuitan-
ta, i allà va dur a terme la seva utopia
personal post-hippy, es va convertir
en un foraster estimat pels locals i
en cert moment va topar amb el tali-
banisme incipient, fonament cabdal
d’aquesta novel·la, el qual l’incardina
a l’actualitat.

Però hi ha d’altres motius que fan
de bona lectura aquest llibre, com
ara la investigació que du a terme
l’autor (entrant i sortint constant-
ment del relat, i contant les dificul-
tats i titubejos per continuar-lo, una
mena de making of que aporta molt
de realisme) i el fet que l’aventura
transcorri en un paisatge llunyà i vio-
lent; i és que és més que probable la
hipòtesi que els talibans acabessin
considerant Jordi Magraner un espia
i no pas un zoòleg, segons infereix
l’autor.

Martínez sap molt bé com reblar
cada paràgraf creant expectatives,
alterna l’acció i la reflexió amb inte-
rès i sobretot confirma que la histò-
ria que hi havia sobre Magraner es
podia desenvolupar amb força traça

i sabor; i, d’altra banda, desenvolu-
par-la no només amb respecte, sinó
també amb admiració per la perso-
na retratada.

De més de tres-centes pàgines
d’extensió, Només per a gegants flui-
xeja en certs passatges que ja no
aporten més informació sobre Ma-
graner ni la seva particular peripècia,
però finalment s’emboca cap al final
amb encert, quan el somni de la fu-
gida i la quimera de la vida natural i
exploradora del protagonista topa
amb el poder de la religió i la guerra
global.

No comentaré un final ple de sor-
preses, però cal dir que al capdavall
la novel·la compleix el seu objectiu;
erigeix la figura de Jordi Magraner
més enllà de les seves dades biogrà-
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gnasi Serrahima (1969) debuta amb Onesimus.
És una novel·la en català publicada per l’editorial
madrilenya Grand Guinyol. Amb ironia, en la no-

ta de l’autor, Serrahima ens explica que és executiu
de banca –en excedència, ara–, que li agrada la
pasta, que és cosmopolita i que com que no té àvia,
ens diu que també és perfeccionista i meticulós.
Aquesta és la primera obra editada, però abans hi
va haver dues novel·les la publicació de les quals la
va desestimar el mateix autor. Els altres intents no
tenien el nivell que Serrahima volia per aterrar en el
món literari. Ja se sap. Les notes de l’autor són una
pistola carregada amb bales boges.

Què és Onesimus? Onesimus és el nom de la
conspiració que una secreta organització neocon
està muntant als Estats Units sota la cobertura de
la guerra amb l’Iraq. La novel·la s’obre el mes d’abril
del 2003 al sector C del Bagdad ocupat quan la ser-
gent Lobo rep ordres d’escorcollar un edifici. Allà
trobarà un laboratori. No, no són les famoses armes
químiques. De fet, ha tro-
bat alguna cosa que la
CIA l’obliga a oblidar. De
Washington a Jalalabad.
De Langley a Londres
passant per Barcelona.
Militars, agents de la CIA,
periodistes, assassins a
sou (el patri Jaume Quin-
tero). La Tercera Guerra
Mundial i donant el món
vuitanta vegades en gai-
rebé tres-centes cin-
quanta pàgines.

Onesimus és un
d’aquests llibres que l’au-
tor escriu perquè el vol
llegir. M’explico. Onesi-
mus és la novel·la que
Serrahima li hagués en-
cantat trobar a la seva lli-
breria favorita. I com que
no la hi va trobar, la va
escriure. I un món de lectors agraïts. El millor del lli-
bre, de la manera com està escrit, del que vol i dels
resultats, és l’absoluta manca de prejudicis o aspi-
racions metaliteràries.

Ignasi Serrahima vol escriure tot allò que vols
trobar en un best seller. Acció trepidant, una trama
complicada, confusa i delirant però que t’atrapa i et
fa continuar llegint. Personatges comprensibles pe-
rò clarament d’una peça. Llocs comuns que no ne-
cessiten massa explicació ni complicacions d’estil.
La conspiració global com a teló i substitució del
destí. Onesimus té ànima de Call of Duty a estones,
de telefilm d’acció altres vegades i de llibre per ser
devorat sense complicacions la majoria de cops.
Però el que fa ho fa bé. Ritme, economia de recur-
sos, llenguatge directe (ai, però aquests marines
que parlen català però diuen de tant en tant fuck!) i
la voluntat de construir una bomba que et mantin-
gui llegint i esclati en el moment precís.

El final no té importància. Hi ha ofici i maneres.
La seva naturalitat, el deute amb una certa visió que
la literatura també és un llibre i un lector enganxat a
pàgines i pàgines, ho trobaran a Onesimus. Llegint-
lo m’han vingut a la memòria aquelles velles col·lec-
cions de Plaza&Janés, de Reno, en què sortien es-
pies alemanys, conspiracions de mil pàgines, histò-
ries bíbliques i dones fatals. Llibre. Lector. Sens
dubte, Onesimus. ❋
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Escriure
sense prejudicis
Carlos Zanón

Novel·la

Onesimus
Autor: Ignasi
Serrahima
Editorial: Grand
Guinyol
Madrid, 2011
Pàgines: 343
Preu: 18 euros

(Quasi) tots
els contes
Autora: Marta
Pessarrodona
Editorial: Amsterdam
Badalona, 2011
Pàgines: 208
Preu: 18 euros

més o menys pintorescos que sem-
blen extrets d’una irònica novel·la
burgesa, com aquella dama que “fe-
ia fundes per a les coses més inver-
semblants, per tal de foragitar els
microbis”. No pots badar mai, per-
què et sorprèn sempre amb un de-
tall precís com la pinzellada defini-
tiva que ha de fer el pintor d’una de
les històries, o amb una idea mor-
daç: aquí condemna el tòpic, allà
afirma que “no hi ha res pitjor que
un afalac com a resposta a una
agressió”. En un relat descons-
trueix la manca de penetració de la

crítica literària. En un altre, dedi-
cat a una calba masculina, assegu-
ra que “la passió no dura, el que se-
gueix és una cosa anomenada
amor que, alguns lúcids, a vegades
empren com a eufemisme de tedi”.

De lúcida, n’és molt, la seva lite-
ratura. I té indefectiblement un to
anglès –hi ha un personatge anti-
britànic i independentista anglès–,
que fa que fins i tot recorri, potser
com a picada d’ullet, a algun angli-
cisme: “Actualment crec que li vaig
explicar ben poc.” El viatge, com a
assumpte literari, també es fa llegir

en diverses peces: ¿viatgem per
plaer o per fugir? L’educació senti-
mental barcelonina del conte Urbis
et Puellae conviu amb la que diver-
sos personatges han volgut conti-
nuar, de més grans, a les ciutats
preferides de l’autora. L’herència
cultural i la memòria són, final-
ment, altres grans temes en la nar-
rativa de Pessarrodona, una escrip-
tora culta i ciutadana que diu, po-
sant-ho en boca d’un dels seus per-
sonatges, que “és millor un til·ler
urbà que no pas l’ametller florit en
una illa encalmada”. ❋

Pessarrodona
aplega els seus
contes
ORIOL DURAN

Només
per a gegants
Autor: Gabi Martínez
Traducció: Sebastià
Bennasar i Anna
Cortils
Editorial: Amsterdam
i Alfaguara
Barcelona, 2011
Pàgines: 365
Preu: 18 euros

fiques, l’autor se serveix de tots els
materials per escriure una narració
versemblant i la impossibilitat de sa-
ber certament què va passar amb
Magraner converteix automàtica-
ment la recerca de l’Home de les
Neus en una utopia abastable.

Només per a gegants ha sortit ori-
ginalment en castellà a Alfaguara, i
cal valorar amb certa curiositat l’edi-
ció traduïda al català d’Ara Llibres,
que s’ha publicat simultàniament.
Un llibre substanciós, que pel seu
aliatge d’aventura, exotisme, intriga i
base real aplegarà un bon nombre
de lectors, com fa uns quants anys
ho van fer Tor de Carles Porta o Des
de la tenebra de Joan M. Oleaque, lli-
bres amb què cal emparentar
aquesta novel·la de Martínez. ❋

El periodista Gabi Martínez
publica per primer cop en
català ANDREU PUIG




