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n ordre alfabètic però no cro-
nològic, A d’amor aborda un
tema universal (us l’imagi-

neu?) amb una perspectiva fresca.
Una col·lecció de microrelats dóna
forma a un híbrid entre diccionari i
diari personal que il·lustra el dia a dia
–i els racons més amagats– de
l’apassionant món d’una parella.

D’entrada, aquesta espècie de
no-novel·la impressionista podria
semblar irritant i embafadora, però
David Levithan se les empesca per
obrir una finestra íntima on s’em-
marquen les peces d’un trencaclos-
ques sentimental, commovedor a
estones i més amarg en d’altres.
Sense retòrica, amb un llenguatge
visual i una economia de mitjans
pròpia de l’era Twitter, l’autor nord-
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americà selecciona els detalls preci-
sos per fer la història versemblant
gràcies a una fórmula entretinguda.

Autor de novel·les per a joves i
adults, històries curtes, i coautor
amb Rachel Cohn de l’obra que va
donar peu al film d’amors juvenils
Nick & Norah: Una noche de música
y amor, Levithan no ens diu res de
nou sobre l’amor, però el resumeix
amb encert i una concisió notables.
Res d’omplir pàgines amb recargo-
laments literaris sobre la condició
humana. No li calen a l’hora d’expli-
car les diferents fases d’una història
sentimental en la qual resulta impos-
sible –com a mínim en algun passat-
ge– no sentir-s’hi reconegut.

Levithan escull de manera aleatò-
ria les paraules definides en aquest

diccionari amorós i les lliga a través
de l’evolució de la parella protago-
nista, que es coneixen per internet,
passen de comptar la relació de dies
a mesos, se’n van a viure junts (Au-
tonomia, –Vull que els meus llibres
tinguin els seus propis prestatges–
vas dir, i és així com vaig saber que
podríem viure junts), coneixen les
respectives famílies i expressen
dubtes (Voluminós -osa, Ja he pas-
sat unes cinc mil hores adormit al
teu costat. Ha de voler dir alguna co-
sa). A d’amor té entrades més engi-
nyoses que d’altres, però, com a de-
finició del llibre, la més indicada és
sens dubte la del mot inefable (In-
tentar escriure sobre l’amor és com
intentar encabir la vida en un diccio-
nari). ❋

Diccionari de l’amor
Narrativa Marta Monedero

David Levithan ens parla de l’amor

n analitzar un llibre cal, abans de
res, maldar per definir a quin gène-
re o categoria pertany. Una tasca

ben àrdua, que s’acreix –fins a esdevenir
impossible– en proporció geomètrica amb
el nivell qualitatiu de l’obra: com més
grans són, més defugen les classifica-
cions. Entre d’altres raons, per una de pri-
mordial: classificar és limitar.

Segurament per això la contraportada
de Fago afirma que “el gran periodista
d’investigació Carles Porta torna a engan-
xar-nos a una història real com si fos una
novel·la”. Periodisme d’investigació? No-
vel·la? Malauradament, no és ni una cosa
ni l’altra; ni carn ni peix. O, més exacta-
ment, és carn de peix... passada per aigua!

No ens pot saber més greu declarar-ho
–tant per l’encert que acostuma a ser
marca de fàbrica de La Campana com pel
suport que va rebre dels prestigiosos
membres del jurat del premi Huertas Cla-
veria–, però el nou llibre de l’autor de Tor,
tretze cases i tres morts satisfarà més els
amants del periodisme tradicional de suc-
cessos, amarat de sensacionalisme, que
no pas aquells que valorin que s’arribi al fi-
nal de la investigació, siguin quines en si-
guin les conseqüències.

Per més que el material de partida
–l’assassinat de l’alcalde d’un poble poc
estimat pels seus 30 habitants, la manca
de proves, l’autoinculpació d’un dels habi-
tants, la presència d’irregularitats judi-
cials...– és magnífic i podia haver donat
molt de si, el resultat és ben decebedor:
no tan sols no és el que podria haver estat,
sinó que, en el millor dels casos, es queda
a un quart del camí.
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I ho fa, sobretot, perquè, afectat en ex-
cés pels seus llaços afectius amb els pro-
tagonistes de la història, viu el “drama al
costat de la família”. I no sols al costat –la
qual cosa, si més no, es podria entendre
des del punt de vista humà, tot i que no li-
terari i, encara menys, periodístic–, sinó
des del punt de vista de la família. En ex-
cés implicat en la situació, comet l’error
imperdonable d’oblidar que el periodista o

investigador mai no pot ésser part, sinó
únicament testimoni dels fets.

Des d’un bon inici, negligeix la necessi-
tat ineludible d’objectivar, d’analitzar-ho
tot des de fora, no pas des de dins, d’eli-
minar, tant com sigui possible, els prejudi-
cis –en el sentit més netament etimològic
de l’expressió: de jutjar amb caràcter previ
i sense base de coneixement suficient–.
Per desgràcia, Porta es deixa arrossegar

per la seva opinió (“Tot era massa fàcil.
[...]. Tenia la sensació que els investiga-
dors, els periodistes i la societat necessita-
ven un culpable i l’havien trobat en Mai-
nar”) i es contamina irremissiblement
amb alguns dels defectes del poc rigor
–tendenciós, en la majoria dels casos–
d’allò que pretén combatre. Més que in-
vestigar, parteix d’una conclusió preesta-
blerta i la justifica.

De la mateixa manera que és injust i
abominable condemnar públicament sen-
se proves, convertint el (teòric) periodis-
me televisiu en una mena de judici paral-
lel, que té més de circ que no pas de tribu-
nal judicial, també ho és oferir, únicament i
exclusiva, la visió d’una sola de les parts.

A banda d’haver parlat, profusament,
amb la família, no hauria estat preferible –i
infinitament més interessant– fer-ho tam-
bé amb l’altra part, amb el cos de la Guàr-
dia Civil, amb la fiscalia i l’acusació que
s’encarregaren del cas? No hauria aug-
mentat l’angle de visió, la possibilitat de
poder opinar amb més coneixement de
causa? No és aquesta no tan sols la base
sinó també, i sobretot, l’obligació del pe-
riodisme d’investigació?

Però, és clar, el nostre no és més que el
modest parer d’analistes literaris. Parer
que, no en dubtem gens, com la barca de
l’amor maiakovskiana, aviat s’estavellarà
contra la vida quotidiana: la precisa recep-
ta literària que ens ha servit conté, en la
seva exacta mesura, tots els ingredients
imprescindibles per mantenir-se, durant
llarg temps, en alguna de les posicions de
privilegi del llaminer pastís literari de les
llistes de vendes de llibres. ❋

No-ficció Xavier Serrahima

Fagocitant ‘Fago’
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