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de viure
a visita real de Pablo Picasso i Fernan-
de Olivier a Horta de Sant Joan el 1909
és l’excusa historicoliterària que ser-

veix a Toni Orensanz per posar dempeus una
novel·la festiva i llegidora que ha de rebre de
manera inapel·lable el qualificatiu de passa-
pàgines: la destresa amb què l’autor presenta
personatges i situacions, l’humor constant
amb què amara el text, l’eficàcia a l’hora de
combinar fets reals i fets ideats... Tot ajuda a
fer d’aquesta L’estiu de l’amor, una comèdia
amb rerefons altament recomanable.

La novel·la empra un recurs argumental
que s’ha fet servir a bastament en l’àmbit de
la ficció: un ecosistema humà amb unes ca-
racterístiques ben definides veu del tot alte-
rades les seves constants vitals amb l’arribada
d’un element estrany. Així, la placidesa amb
què es produeixen de manera habitual i co-
neguda les petiteses quotidianes a Horta de
Sant Joan pateix un estrip de dimensions no-
tòries quan Picasso i la seva model baixen del
cotxe que els du al poble.

La crònica arriba a mans dels lectors a tra-
vés de les anotacions que pren el metge del
poble amb voluntat d’acta científica tot i que
el ressò d’aquest qualificatiu cal tamisar-lo:
l’humorisme permanent del text permet en-
treveure de manera constant que el doctor
arriba fins on arriba i que la seva capacitat de
ser objectiu està fortament erosionada per
tot allò en què es veu immers.

És del tot intel·ligent la tria d’Orensanz a
l’hora d’atribuir capacitat d’impacte als seus
personatges: Picasso, que ja apuntava mane-
res de prima donna de la pintura, passa de
manera immediata a un segon pla tan bon
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punt se’l reclou en les golfes en què es dedica
a pintar amb passió. La seva companya, però,
cau de ple en la categoria de les figues d’un al-
tre paner.

La commoció que provoca aquesta pari-
senca de pell immaculada afecta de manera
directa tota la població, que reacciona de
manera heterogènia. Cada personatge asso-
leix una certa identitat pròpia gràcies als tons
costumistes que hi aplica l’autor a l’hora de
dibuixar-los: els representants de la Guàrdia
Civil són, exactament, el que s’espera que si-
guin en una comèdia benintencionada que
no és aliena a les espurnes de tendresa de la
mateixa manera que figures com ara la de
l’alcalde, la del rector, la del ximple del poble
i la d’un anarquista nouvingut compleixen
amb les expectatives prèvies que rauen en
l’ideari comú.

I, malgrat aquest recurs a la caricaturitza-
ció previsible, L’estiu de l’amor funciona amb
placidesa i celebra allò de joiós que hi ha en
l’acte de viure. El domini del tempo narratiu,
l’encavalcament de situacions i personatges i
l’embolica que fa fort que mana en tota la no-
vel·la segueixen un patró identificable que
parla bé de la capacitat expressiva de l’autor a
l’hora de conjuminar un fons i una forma.
Tot casa, en aquesta novel·la, que distreu
enormement i es llegeix d’una volada, però
que, també, té la capacitat de deixar una certa
empremta. Aquesta mirada aparentment
lleugera d’Orensanz a un poble en l’arrenca-
da del segle XX posa en relleu de manera im-
plícita allò que no té lloc en el que és explícit:
una mirada estreta genera una vida petita i el
que compta, a l’hora de la veritat, és passar-
s’ho bé. ❋
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Toni Orensanz
ha escrit una
comèdia amable que
es llegeix amb molta
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A les entranyes de Montserrat
uan David Monteagudo va publi-
car a finals del 2010 la nouvelle
Marcos Montes, feia pocs mesos

que havia tingut lloc a Xile aquell accident
en què 33 miners van quedar atrapats 70
dies a 720 metres de profunditat.

Antoni Real (sí, el mític presentador del
programa Temps de neu de TV3, però això
aquí no importa) ens presenta a Salnitre, la
seva segona novel·la, un cas similar al xilè
però a petita escala: 10 personatges princi-
pals, 7 dies de reclusió i uns 20 metres de
desnivell dins les coves de Collbató. Espe-
rem que el despreniment que aïlla els perso-
natges, un moviment geològic habitual a la
serralada de Montserrat, no passi, encara
que seria una bona promoció per a l’obra.

Q Real ens ofereix una aventura clàssica en
què un grup reduït de personatges ha de fer
front a una situació extrema. Això farà aflo-
rar les angoixes i misèries, però també la
compassió i la solidaritat. A través de les re-
accions i les relacions que es generen i de les
històries que narren els personatges –una
mare i una filla (adulta) californianes, un
matrimoni entre escocesa i anglès, un italià
pare d’una noia eslovena, dos amics de la
tercera edat (un francès i l’altre suís) i un es-
criptor català, a més del guia–, Real ens
mostra un ventall de temes que van des de la
història de les coves i els seus racons fins a la
guerra del Francès, les visites il·lustres (Ver-
daguer, Balaguer i Gaudí), temes d’escalada
a l’Himàlaia, de política (com ara l’indepen-

dentisme), dels nazis i el Greal, altres llegen-
des de la serralada... Ho fa amb mesura, sen-
se perdre el tempo narratiu i sense que el lec-
tor se senti incòmodament alliçonat a cop
de documentació.

Potser alguns personatges tenen reaccions
qüestionables (sempre dins la versemblan-
ça, això sí), però cal destacar que els diàlegs
funcionen molt bé, un element massa cops
poc treballat. L’estil, sense pretendre assolir
grans imatges retòriques, és acurat, correcte
i una mica més, com el ritme i l’interès, ben
mantinguts. Una novel·la ben recomanable
amb un gir final atractiu (més que la cirereta
del pastís, proporcionalment seria una sín-
dria) del qual, lògicament, no puc comentar
ni analitzar res, només dir que funciona. ❋
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