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osep Savall, en acceptar un canvi de destinació
enmig de la Guerra Civil espanyola que l’allunya
de la dona que estima, deixa anar: “Maleïda! Mal-

eïda! Maleïda guerra!” Una frase que resumeix la tra-
gèdia de totes les guerres i les seves seqüeles. Els
conflictes armats no només generen pèrdues de vides
humanes i mutilacions físiques, sinó que poden deixar
un estol de mortaldats i mutilacions sentimentals, en
alguns casos més doloroses que les físiques.

És el missatge que desprèn la novel·la Els anys ro-
bats, que s’inicia en el record del dia que Josep Savall
va conèixer la Rosa i va entreveure que seria la dona
de la seva vida. Aquell dia de juny del 1938 ell era un
jove mecànic encara no cridat a files i ella una noia
molt jove que es preparava per a la vida. El conflicte
armat separaria els enamorats poc després, malgrat
visites esporàdiques i cartes esparses on refermen el
seu amor. Però tots dos
perden qualsevol possibili-
tat de contacte quan Jo-
sep Savall ha d’exiliar-se a
França i no troba cap pos-
sibilitat de poder comuni-
car-se amb la seva esti-
mada, tot i els esforços
que fa per localitzar-la.

Una història sentimen-
tal que està ben acompa-
nyada d’un escenari con-
vuls ben ambientat i des-
crit. Tània Juste, que es va
iniciar a la novel·la amb A
flor de pell, un càntic a la
vida quotidiana de la Re-
pública, aprofita Els anys
robats per narrar el dolor,
la tragèdia i l’esperança
d’una Catalunya ja asset-
jada per les forces fran-
quistes i la titànica força
per sobreviure en el camí
de l’exili. A més d’exposar
els sofriments diaris de la
població, l’autora descriu
àmpliament l’infern que es
vivia en les bases militars
de la República quan les notícies que arribaven del
front eren cada dia més decebedores. I fa una picada
d’ullet apreciable a les forces aèries i la seva heroica
defensa que varen fer en la tràgica retirada.

La novel·la també exposa amb fluïdesa les penúries
dels anys d’exili des de l’arribada al camp de refugiats
d’Argelers fins a l’entrada en el grup de resistents
francesos per fer front a l’ocupació alemanya. La vile-
sa amb què els republicans exiliats van ser tractats en
els primers temps de fred i fam és contrastada per
l’afany de sobreviure i per l’esperança d’un retorn sa-
tisfactori que permeti reiniciar una vida digna. Ressal-
ta l’esforç documental per retratar amb poc desenfo-
cament les penúries que van haver de viure tants mi-
lers d’exiliats per fugir del foc franquista i les peripè-
cies per no caure a les brases de l’extermini nazi.

Un bon treball de camp que fa que la novel·la, escri-
ta amb llenguatge directe i planer, sigui atractiva, tant
per les històries que narra com per la descripció dels
escenaris i les atmosferes que recrea. I amb un des-
enllaç sorprenent que afegeix rèdits al conjunt de
l’obra. ❋
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quant a la prosa traductora dels
noucentistes.

He fet com de vegades fa Llovet
en alguns articles seus (sense mica
de la gràcia que ell té, però): un as-

pecte concret m’ha ocupat el gros
de l’escrit. Dit això, apuntaré que
les sagaces observacions de l’autor
relacionen èpoques històriques di-
verses i emparenten grans temes

de la literatura occidental (un de
recurrent, posem per cas, és la rela-
ció entre l’individu sol i la colossal,
anorreadora, maquinària de l’Es-
tat); relacionen, també, novel·la i
història; o ressegueixen els “dei-
xants de la tradició” i ens fan cons-
cients de l’envergadura d’algunes
de les obres magnes que ha donat
la literatura de tots els temps; so-
vint l’autor vincula el tema d’una
obra clàssica amb alguna vicissitud
actual, per tal de remarcar com el
contingut d’un llibre immortal és
sempre adaptable a qualsevol si-
tuació humana i social, fins la que
consideraríem més vulgar i adotze-
nada.

Aquí ens fa caure del cavall sobre
l’ús del terme maquiavèl·lic (que ell
escriu a la fabriana manera, amb
ela simple). Allà ens obsequia amb
una formidable dissertació sobre
les llengües anglesa i alemanya a
propòsit del Romanticisme. Com
Montaigne, Llovet mostra una cla-
ra preferència pels llibres clàssics.
Però també en comenta d’autors
actuals (Philip Roth, entre altres).
No cau en la gran equivocació dels
crítics (d’après Montesquieu). Pe-
rò tampoc en tot el contrari. Un se-
nyor llibre! ❋
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complicades relacions sentimen-
tals... És això el que ajuda a pensar
que, a l’hora d’explicar al món les
seves idees, l’escriptora sueca s’em-
para en la tradició novel·lística de la
sang i el fetge per fer-la servir com a
trampolí amb finalitats comercials.

Les coses de la vida a Suècia –se-
gons la Läckberg– sí que són els te-
mes forts en la novel·la i l’autora de-
mostra la seva indiscutible habilitat
com a narradora quan juga amb ells
i en gradua la presència en les prop
de les cinc-centes pàgines de L’om-
bra de la sirena. El text decebrà pro-
fundament el lector que hi busqui
una història policial amb cap i peus
–no la trobarà– i satisfarà aquells
que s’hi apropin amb ganes de llegir
unes quantes hores sense cap altra
voluntat que passar una estona dis-
trets i/o distretes. ❋

Camilla Läckberg en una xerrada
que va fer a Barcelona fa un parell
d’anys JOSEP LOSADA




