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s Novel·la D. Sam Abrams

Valentí Puig
té el control
perfecte del

ritme narratiu,
sincopat

L’indiferent
i ha dues maneres de
construir una novel·la: la
de Henry James, quan es
parteix de la creació dels

personatges, o la de Robert Louis
Stevenson, quan es comença amb
la posada en escena. A Barcelona
cau, Valentí Puig ha seguit la lliçó
de James i d’entrada ha concebut el
protagonista, Víctor Aymerich, el
gran indiferent, l’home que viu
“sense bé ni mal”. Per això l’obra
sempre manté una lectura univer-
sal. Després, l’autor ha buscat un
escenari adient per col·locar-hi
aquesta peça central que vertebra
la narració: Barcelona, just abans
de caure el 26 de gener del 1939.

A través d’Aymerich, un doble
agent del SIM i quintacolumnista, i
el panorama desolador de la ciutat,
Puig estudia a fons, sense estalviar-
nos cap detall escabrós, una socie-
tat a punt del col·lapse civilitzatori,
on tot s’hi val. Una societat en què
els assassinats, els escorcolls, les
denúncies, els arrestos, la tortura,
els robatoris, el pillatge, la depreda-
ció, l’abassegament, l’especulació,
la gana, la por, la misèria, la traïció,
el cinisme, la mentida, l’arbitrarie-
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La llengua,
rica, està al

servei d’una
sensibilitat

molt acusada

tat, la injustícia, la voracitat, el se-
xe desenfrenat, l’alcohol, la impre-
visió, la incertesa, el joc i l’egoisme
són el pa de cada dia. A més, no cos-
ta gens, per mitjà d’un cert efecte
al·legòric, detectar certs paral·lelis-
mes amb l’estat del món avui ma-
teix. Només existeix la contraparti-

da del sacrifici per amor de la co-
protagonista, Palmira.

Barcelona cau respira mestrat-
ge, començant pel pes de la subs-
tància intel·lectual i la fibra moral.
Si mai el descriptor literatura
d’idees ha tingut un sentit profund
és en el context d’aquesta novel·la.
Com el Conrad d’El cor de les tene-
bres, Puig estudia la dislocació de la
condició humana davant d’una si-
tuació límit. I arriba a la mateixa
conclusió que ell: la nostra capa ci-
vilitzatòria és ben prima.

Per una altra banda, tenim la
concentració de l’obra que permet
el control perfecte del ritme narra-
tiu, un ritme sincopat que es torna
stacatto trepidant a mesura que
avança la història cap a la seva fi in-
exorable. El desplegament de la
trama argumental en 10 capítols
dividits en escenes, d’alta significa-
ció real, conceptual i simbòlica, que
van sorgint orgànicament des de
dins de la mateixa energia del text i
no a partir de l’aplicació mecànica
d’un esquema imposat des de fora.

L’equilibri just entre els aspectes
interns i externs dels personatges i
els escenaris. La combinació insu-

perable de realisme i recreació ima-
ginativa on tot queda revestit de
veracitat i plausibilitat.

L’excel·lent maneig del punt de
vista que s’adapta a cada escena
amb una bateria de recursos que va
des de la distància callada a la pro-
ximitat càlida. L’evocació brodada
dels personatges i els escenaris, a
partir d’una tria encertada d’ele-
ments representatius. El ressegui-
ment minuciós del pas del temps
que carrega el text d’un soterrat
clima de tensió i expectació.

La llengua, precisa i rica, està po-
sada al servei d’una sensibilitat molt
acusada. Una llengua que trenca
amb l’esquematisme prototípic de la
novel·la breu i genera una sensació
de densitat i plenitud. El subtil siste-
ma de repeticions que acaba conver-
tint-se en una sèrie de leitmotiv que
prefiguren el desenllaç.

Eliot insistia que l’existència
d’un sol poema excel·lent ens obli-
gava a llegir tota la producció d’un
autor. Barcelona cau és la novel·la
que, amb la seva extraordinària và-
lua, farà que els lectors hagin de re-
cuperar la resta de la sòlida obra
narrativa de Valentí Puig. ❋ 

Periodisme Xavier Serrahima

Crònica d’un país
n dels trets definitoris dels
articles de premsa és el seu
caràcter d’art efímer, d’im-

mediata fugacitat. Tal com succeeix
amb la gastronomia, per més ben
elaborat que estigui, el seu destí és
ser assaborit i consumit al moment.
Després d’haver assolit, en el millor
dels casos, un èxit tan fulgurant com
perible, el major honor que poden
pretendre és anar a dormir el son
dels justos en alguna empolsegada i
solitària hemeroteca.

Tan sols en casos excepcionals,
quan el seu autor és prou conegut, a
alguns se’ls ofereix la redempció de
les seves penes, se’ls permet que
abandonin el seu injust purgatori
monacal i ressusciten aplegats en
un recull d’articles. La resta, tant els
que tenien una significació única-
ment conjuntural com els que abas-
taven un nivell més general o per-
manent, acostumen a restar reclo-
sos a l’ombra de l’oblit.

U Precisament la finalitat de Josep
Maria Casasús en editar el llibre Crò-
nica d’un país, 15 articles imprescin-
dibles ha estat lluitar contra els efec-
tes irremeiables de la desmemòria. I
fer-ho recobrant tot un seguit de pe-
ces que “tenen en comú la voluntat
de sacsejar les consciències indivi-
duals i de remoure la consciència
col·lectiva” tot contribuint a “travar
la crònica íntima de la Catalunya
moderna”.

Un criteri personal
Com bé reconeix el curador, qualse-
vol tria implica “l’acte de valorar
d’acord amb unes idees i uns preju-
dicis” i, per tant “opinar de manera
tàcita”, raó per la qual l’elecció dels
15 articles ha de suposar per força
l’aplicació d’un criteri personal. Sub-
jectivitat que comportarà que, en
decidir-se per incloure’n alguns, cal-
gui prescindir d’altres que, possible-
ment, també hi haurien pogut ser.

Més encara, que alguns lectors con-
sideraran que eren més, o fins i tot
molt més, imprescindibles.

Això no obstant, des de la nostra
subjectivitat, entenem que, atès
l’oceà quasi il·limitat de possibilitats
que tenia al seu davant, la seva se-
lecció ha estat més que escaient:
potser n’hi ha alguna que grinyola,
que no té l’elevadíssim nivell de qua-
litat que les que l’acompanyen
–pensem, sobretot, en García Trevi-
jano, de Villalonga, Vint-i-vuit hores
en transmiserià, de Sentís, i Barcelo-
na és el ‘Titanic’, d’Azúa– però el
conjunt és excel·lent.

Segurament, aquests tres articles
haurien pogut ser substituïts per al-
gun de Pedrolo –una relectura de les
seves prodigioses cròniques (colo-
nials i d’una ocupació) cada dia que
passa esdevé més ineludible–, de
Montserrat Roig, de Pilar Rahola o
de Quim Monzó. Tanmateix, per
més que potser no hi són tots els

que hi haurien de ser, no se n’hi tro-
ba a faltar cap d’absolutament im-
prescindible –la qual cosa implica un
mèrit colossal del curador.

Peces antològiques
La ciutat del perdó, de Maragall; les
Declaracions de l’Abat Escarré; Una
nació sense estat, un poble sense
llengua, d’Els Marges; Plantem cara,
de Joan Solà; Esto acabará mal, de
Gaziel; La burgesía catalana, de Sa-
garra; L’oasi català, de Rovira i Virgi-
li; Un país sense política, de Fuster i,
com a colofó, l’editorial conjunt La
dignitat de Catalunya són, sens dub-
te, peces tan antològiques com fo-
namentals per conèixer –i enten-
dre– la Catalunya dels nostres dies.
Com, també, per entendre d’on ve-
nim i cap on podem anar, si així ho
volem –si decidim decidir.

Cal, doncs, aplaudir amb entu-
siasme aquesta tan escaient idea de
Dèria Editors de “posar a disposició
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i el país pogués tenir les expectatives que té la
nostra poesia, podríem dir que som una potèn-
cia d’idees i de sentit. Ho demostren moltes de

les novetats, que sovint queden als llimbs dels mitjans
de comunicació. No hauria de ser el cas d’aquests Er-
rors de càlcul, del periodista musical Jordi Pujol Nadal
(Barcelona, 1975), filòleg, dinamitzador lingüístic de la
Universitat Politècnica, col·laborador habitual de la re-
vista de referència Ruta 66 i codirector del festival
Blues & Ritmes de Badalona. Errors de càlcul és tam-
bé el primer volum del nou segell 66 rpm edicions i
ens el presenten amb un aclaridor pròleg de David Pa-
loma i unes il·lustracions de Sandra Uve.

Errors de càlcul s’inicia amb un poema autobiogrà-
fic en segona persona, abrandadament narratiu, con-
fessional sobre els avatars de la vida, qüestionant la
hipocresia dels trenta anys i fent una aposta decidida
per la visió experiencial: “Avantsala de l’aburgesa-
ment, / els trenta són la mentida amb què / de mica
en mica anem desmantellant / l’ideal de la joventut...
/ Et mires i et fas fàstic
però tant és.” En alguns
moments m’ha recordat el
Poema inacabat de Ga-
briel Ferrater, però Pujol
Nadal té un rerefons beat-
nik, on les cites implícites i
explícites beuen sovint de
la música popular, del
rock i del jazz, bàsica-
ment. La malaltia i el dolor
són algunes de les cons-
tants temàtiques, així com
les nits complicades,
l’amor fraudulent i els pai-
satges, tant urbans com
de la rodalia de Barcelona,
sense oblidar temples
com l’hospital de la Vall
d’Hebron, que comença a
forjar tot un imaginari poètic al darrere. La ciutat no té
l’exclusiva perquè el narrador d’aquests poemes tam-
bé evoca Marràqueix, o Gal·les, dins un poema majes-
tuós: “Mentre pedaleja, amb el vent en contra, / cap al
minúscul poble d’Aberdaron, / enmig d’aquella tem-
pesta sobtada, / escruta l’horitzó i es pregunta / si de
debò és allà on es fan / el cony de càlculs i per quin
motiu / injustament cruel la seva mare / es va haver
de morir durant el part.”

Els poemes llargs i sinuosos, que obren i tanquen el
llibre, són com el començament i el desenllaç d’una
novel·la en vers, on el narrador no s’estalvia una agra
visió autocrítica. Sense problemes es refereix a ell ma-
teix com un “menjamerda dels grans”, invocant els er-
rors de càlcul que esguerren la vida. Com si estigués-
sim en un blues o en un tango, Pujol Nadal fa bascular
la seva interpretació desinhibida, amb un realisme fe-
rotge de rerefons moral. Els anticlímax i l’efecte aforís-
tic deriven per una quotidianitat d’intensitat lúcida.
Com si fos una mena d’epíleg didàctic, Pujol Nadal pu-
blica al final dels poemes una resposta de Lucinda Wi-
lliams a una entrevista de l’estimat Ignasi Julià: “Ser
una artista de veritat té a veure amb la teva percepció,
amb la teva manera de percebre les coses. Tots les
veiem d’una manera diferent. Això és el que ens fa ser
creatius; d’aquí prové la creativitat.”

Després de la lectura hipnòtica que provoca Errors
de càlcul, no resulta just dir si el llibre és bo o no ho és:
seria un reduccionisme. El que sí afirmo és que estem
davant d’un artista, de l’essència mateixa de l’ofici de
poeta. Toca la fibra, té caràcter, estil i sensibilitat. ❋
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Un artista
de veritat
David Castillo

Poesia

Errors de càlcul
Autor: Jordi Pujol
Nadal
Pròleg: David Paloma
Editorial: 66 rpm
Barcelona, 2012
Pàgines: 64
Preu: 11,40 euros

Barcelona cau
Autor: Valentí Puig
Editorial: Proa
Barcelona, 2012
Pàgines:  170
Preu: 17 euros

Valentí Puig
ha presentat
una novel·la
breu de tema
universal
partint del
detall
JOSEP LOSADA

Crònica d’un país
15 articles
imprescindibles
Autor: Josep M.
Casasús
Editorial: Dèria
Barcelona, 2011
Pàgines: 184
Preu: 18 euros

dels lectors [15] textos de referència
aplegats en un sol volum”.

Com a mostra de l’altíssima vàlua
dels articles aplegats transcriurem
el tan actual final del d’Antoni Rovira
i Virgili, aquest genial escriptor que,
en temps com els nostres d’infinita
desorientació nacional, tant convin-
dria que convertíssim en lectura
nostra de cada dia: “Que ningú no
demani ni esperi que l’oasi català
serveixi per a conservar privilegis de
classe, per a aturar l’obra de refor-
ma justa, per a impedir la realització
dels principis d’esquerra. Oasi o no,
la Catalunya autònoma ha de situar-
se a la davantera de l’esquerranisme
republicà i ha de portar a cap –pels
camins legals mentre aquests siguin
lliures– l’obra transformadora que
les extremes dretes voldrien impedir
provocant escenes de sang i de foc.

Millor que hi hagi pau. Però amb
pau o sense, Catalunya ha d’anar
endavant.” ❋

Josep M. Casasús ha publicat un recull d’articles
destacats de diferents autors EVA BUENO




