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ra fa dos anys, l’antropòleg i escriptor
Adrià Pujol Cruells (Begur, 1974)
deixava tothom bocabadat –si més

no, aquest tothom més o menys exigu que es
mou en l’àmbit de la literatura catalana–
amb un llibre vitamínic i endimoniadament
ben escrit, Escafarlata d’Empordà. Paria d’un
pària (Edicions Sidillà). En aquella obra, tot
convidava a l’excés, i el geni de l’escriptor s’hi
manifestava amb esplendidesa. Allà, el gran
tema era la llengua, i l’estil, i Pujol s’hi pre-
sentava com un esperit lliure i ple d’enginy,
molt donat al joc i a la transformació de l’em-
pordanesa collonamenta en valuós material
literari. Hi havia molt de virtuosisme, en de-
finitiva.

Adrià Pujol hi torna amb un llibre molt
més cenyit, també de contes, com l’anterior
(però de contes, per entendre’ns, més canò-
nics que els que componien l’Escafarlata), i el
d’ara pot semblar menys ambiciós que el
precedent. A parer meu, però, Alteracions re-
presenta un pas endavant en la seva trajectò-
ria: l’escriptor lliga més curt el seu talent i mi-
ra d’enlluernar-nos menys amb la seva prosa
brillant. Per contra, busca el cop amagat que
pot tombar, en sec, el lector (una mena de
dead leg literari: el cop a la cama que et deixa
sense respiració). “És un paio intel·ligent, un
home que podria forjar el que volgués, i que
si està ficat en el tràfic de drogues és perquè
prefereix la geologia de l’aventura a l’oceano-
grafia del tedi”, llegim d’Also Starring, el pro-
tagonista d’una de les històries. En general,
en aquest nou llibre de Pujol hi ha força més
propensió a la geologia de l’aventura que no
pas a l’oceanografia del tedi. Tot i que, for-
malment, la geologia s’ha amorosit.

El primer conte ens presenta un Quixot
desvalgut i vell que pretén venjar-se del seu
creador. Ho farà escrivint, ell també, una no-
vel·la, en què Cervantes –trasmudat en Mi-
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guelote Desplantes– les passarà putes. La his-
tòria té un inefable perfum de Calvino. En la
segona, que recorda més l’atmosfera de cer-
tes narracions de Slawomir Mrozeck, una
mateixa anècdota més o menys irrellevant
–un accident de cotxe– és explicada des de
diversos punts de vista. El conte més llarg de
tots, L’esborrany, recorda més l’imaginari

que, entre la fauna autòctona, va popularit-
zar ja fa molts anys Quim Monzó. El prota-
gonitza un jove escriptor que es guanya la vi-
da com a locutor de ràdio (un programa
d’èxit). El noi està maquinant l’estratègia per
lligar-se una dona molt influent, ex editora, i,
així, mirar de publicar la seva segona obra,
que tot just ha començat a esborrallar. Al fi-
nal, coneixerem quin és el truc metaliterari
del conte, potser una mica massa alambinat.
Abans, però, haurem de compartir l’angoixa
del protagonista –la promesa nacional–, que
és rigorosament observat, sotjat, assetjat per
veïns i desconeguts... Aquesta obreta narrati-
va dins l’obra general, inclou, a més, tot de
reflexions que mereixen un esment a banda.
No fóra difícil establir paral·lelismes entre al-
guns personatges que hi surten i alguns altres
que poblen l’escena editorial i literària del
païset, entre algunes de les situacions narra-
des i algunes altres que tenen lloc en la pre-
sumpta realitat. No cal endinsar-s’hi, però. Sí
que voldria transcriure algun fragment del
conte: “Es tractava d’una dona amant del risc
editorial, del risc entès com un convenciona-
lisme, o sigui, una banalitat disfressada de
risc per convertir-la en supervendes”.

Les realitats paral·leles
El títol del llibre, Alteracions, fa referència a la
infinita varietat de possibilitats que té la ima-
ginació narrativa, a la vastíssima extensió del
camp de la ficció. En més d’un relat s’obre la
porta a les realitats paral·leles.

Es tracta d’un bon llibre, que, a sobre, com
algunes de les peces de l’anterior, treu petroli
de clixés i llegendes urbanes. ¿Qui podria no
continuar llegint un relat que comença així:
“Si sortint de l’escola, la nena no s’hagués
acostat a l’home de la gavardina, ara seria vi-
va. Però va acceptar els caramels funestos, i
ara és morta”? ❋
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Fascinació gemmològica
es gemmes i les pedres precioses cau-
sen fascinació. Potser és per la seva
bellesa, per l’ideal de puresa o de per-

fecció que transmeten o pel sentiment d’os-
tentació de poder econòmic i social que els
associem, però des de la prehistòria els seus
reflexos ens han captivat fins al punt d’atri-
buir-los poders màgics, curatius i protec-
tors, els quals, amb el pas del temps, han do-
nar lloc a molts mites i llegendes.

També els tractats científics sobre el tema
són mil·lenaris; una de les primeres recopi-
lacions es troba a la Història Natural, de Pli-
ni el Vell (23-79 dC). Tothom, qui més qui
menys, té alguna pedra preciosa a casa i li
pot interessar saber què és, com es forma, on
es troba, quin és el seu potencial com a ele-

L ment ornamental i com se’n pot
tenir cura.

Per satisfer aquesta curiositat,
Joaquim M. Nogués ha escrit
Pedres precioses. Introducció al
món de les gemmes, un llibre àgil
i dinàmic l’objectiu del qual és
donar a conèixer de forma sen-
zilla i entenedora les gemmes o
pedres precioses més impor-
tants i les seves principals carac-
terístiques.

Joaquim M. Nogués, gemmò-
leg i especialista en diamants, és
professor emèrit de cristal·lo-
grafia i mineralogia de la Uni-
versitat de Barcelona, i ha escrit

i col·laborat en diverses obres
sobre el tema.

El llibre inclou una breu però
clara i informativa introducció
al món de les gemmes, i una gu-
ia il·lustrada que explica l’origen
del nom, el context geològic, la
talla i els tractaments que reben,
la possibilitat de síntesi i els as-
pectes comercials de gairebé un
centenar de gemmes, des de les
més conegudes com el robí, el
diamant i l’ull de tigre, fins a
d’altres menys conegudes però
d’igual bellesa com l’espinel·la,
la pedra de lluna i l’atzabeja, en-
tre moltes altres. ❋

PEDRES
PRECIOSES
Joaquim M. Nogués
Editorial: Cossetània
Valls, 2013
Pàgines: 120
Preu: 13,90 euros




