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uanyador d’un premi Tony
per Els nois d’història, el dra-
maturg, actor, novel·lista i

guionista Alan Bennett (Leeds,
1934) ha escrit guions de pel·lícules
com ara Obre’t d’orelles, La bogeria
del rei George –basada en la seva
obra teatral–, i s’ha tret del barret
novel·les com Una lectora poc cor-
rent, amb la reina d’Anglaterra con-
vertida en devoradora de llibres.
Versàtil de mena, Bennett és un
mestre a l’hora de crear ficcions a
partir d’una idea senzilla. Potser per
això hi té la mà trencada escrivint
nouvelles, uns textos tan breus com
encantadors on exhibeix una fina hi-
laritat, una excelsa traça per cons-
truir atmosferes i, com qui no vol la
cosa, habilitat per proposar refle-
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xions encertades sense perdre de
vista que l’objectiu últim és entrete-
nir el públic.

De la seva producció en prosa, se
n’edita ara en català Amb una mà al
davant i l’altra al darrere (The clothes
they stood up in, 1998), la història
d’una parella normal i corrent, de
classe mitjana i sense fills. Els Ran-
some són un matrimoni d’una certa
edat, amb l’amor desgastat pel pas
del temps, que una nit, quan tornen
de l’òpera, s’adonen que els han en-
trat a casa i els han robat.

Els dos integrants de la parella re-
accionen de manera diferent quan
l’univers quotidià se’ls desmunta.
Aleshores comença una petita me-
tamorfosi en què la dona descobreix
un món que la sedueix: tampoc pas-

sa res si es relaciona amb el jove im-
migrant de la botigueta que hi ha a
prop de casa; mentrestant el marit
intenta aferrar-se als costums do-
mèstics i somia un nou equip de
música per seguir escoltant Mozart.

Els Ransome viuen una evolució
matisada que s’explica de manera
versemblant, delicada i molt diverti-
da. Amb una mà al davant i l’altra al
darrere afina en la descripció de les
rutines matrimonials i de la fragilitat
del comportament dels protagonis-
tes. Potser no enlluerna tant com
Una lectora poc corrent, però l’es-
criptura despullada, precisa i elegant
de Bennett demostra que menys és
més, si se sap com fer-ho, i convida
a passar una estona amb un mig
somriure enganxat als llavis. ❋

L’encert de la idea senzilla
Novel·la Marta Monedero

El britànic Alan Bennett

n periodista rep l’encàrrec de fer
un llibre sobre la temporada de
l’equip de bàsquet que promou un

amic seu i que té com a entrenador un al-
tre amic seu, amb els quals manté lligams
des de la infantesa. El procés de docu-
mentació li dóna accés a informacions
desconegudes i es transforma en un pe-
ríode de descoberta de fets que li oferei-
xen una nova manera d’avaluar-se i d’ava-
luar el seu entorn.

L’escriptor mallorquí Joan Mas i Vives
tria per a la seva segona novel·la aquest
plantejament argumental que contribueix
a engruixir el món literari poblat per perio-
distes que descobreixen la veritat de la se-
va ànima a mesura que aclareixen les om-
bres que els han estat envoltant.

L’autor deixa clar, de manera implícita,
que no té un interès real a fer creïble la li-
teralitat de la seva narració: el periodisme
que ell descriu –la manera de fer les coses
en el dia a dia del protagonista– té a veure
amb la imatge èpica i engrandidora que
s’ha volgut donar a la professió de manera
tradicional, i no amb el seu lamentable es-
tat actual. Així mateix, el lirisme exhortato-
ri amb què dota bona part dels diàlegs
desenganxa l’obra dels paràmetres de la
versemblança. I, encara, les peripècies a
l’estranger d’un dels coprotagonistes –en
Joan– arrodoneixen la sensació que Mas i
Vives, a l’hora de delimitar l’àrea física de
la seva novel·la, ha volgut dibuixar-se un
escenari del tot irreal en què sentir-se fo-
namentalment còmode a l’hora de fer bro-
llar les seves intencions.

Kabul i Berlín a l’últim segon, en què hi
ha una intensa i extensa quantitat de refe-
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rències al món del bàsquet, vol parlar de la
vida i dels tombs que hi fan els que la in-
terpreten des del protagonisme i els que
consideren que ja els va bé el paper de se-
cundari. Per això, la figura d’en Joan –ab-
sent físicament, omnipresent arreu a cau-
sa dels efectes dels seus actes– esdevé el
motor que fa moure el xassís en què hi ha

en Guillem i en Toni –que completen el
tercet de companys de joc en la infante-
sa– i la resta de personatges.

Com en una mena de joc de billar en
què no cal que les caramboles siguin estè-
ticament perfectes, les evolucions vitals
que animen la novel·la topen les unes amb
les altres. En alguns casos, els tocs són

freqüents. En d’altres, esporàdics. Uns
són forts i destaroten la resta de boles de
la taula. Els altres són quasi insinuacions
de frec que ben bé podrien passar des-
apercebudes. El conjunt que retraten amb
els seus moviments és fràgil, la qual cosa
sembla demostrar que l’escriptor ha dut a
bon port les seves intencions. ❋

Novel·la Òscar Montferrer

Com en el billar

L’autor mallorquí Joan Mas va quedar finalista al premi Sant Jordi de novel·la QUIM PUIG
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