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NARRATIVA JORDI CAPDEVILA

La matèria sucosa de la invisibilitat
a tarda de revetlla de Sant Joan tot-
hom té pressa. Uns perquè ja han ple-
gat de la feina i d’altres perquè sospi-

ren per mudar-se per anar de festa. També
hi ha gent que va neguitosa i viu al marge
dels focs i els coets. Per exemple, els que es-
peren algú que els vingui a cercar per acom-
panyar-lo al metge o perquè acaba de sortir
de l’escola. No sobta, doncs, que en una
cruïlla de l’Eixample, una badada qualsevol
provoqui un accident amb diversos vehicles
esclafats i alguns morts i ferits.

La Teresa ha vist l’accident des d’un balcó
i descriu d’entrada amb pèls i senyals l’es-
pectacle dantesc que està observant, tot fent
una narració detallada de l’esborronadora
escena i de les persones que han vist destros-
sades les seves il·lusions i algunes, la seva
existència. Fa un esbós vital de les coses visi-
bles de la tragèdia: cossos deformats, vidres

L tancats, cotxes aixafats i esforços
per pal·liar sofriments. Però
l’abast real de la tragèdia, les co-
ses impossibles de capir des del
balcó, seran després plenament
ressenyades en cinc narracions
singulars i ben diferenciades.

Amb un llenguatge directe i
clarivident coneixerem la histò-
ria d’en Manel, un serraller que
mantenia “una relació íntima
amb les claus”, i també la vida
rutinària de Luis, un xofer d’au-
tocar que frisava per plegar per
poder anar a llançar dues roses
al mar “per honrar la memòria
dels dies que havia estat a punt
de ser feliç”. També hi trobarem
una família derruïda per la cob-
dícia. Cinc històries totalment

diverses d’unes vides singulars,
sense cap més connexió que
l’accident. Un calidoscopi de les
relacions humanes i dels secrets
que les envolten. Personatges
sensibles, reaccions captivado-
res, canvis de ritmes narratius
sorprenents i desenllaços des-
concertants conformen l’emoti-
vitat de totes les narracions.

Cinc relats amb entitat prò-
pia, cinc contes llargs que també
haurien pogut ser cada un d’ells
novel·les atractives per la seva
trama ambiciosa i la qualitat li-
terària. Una gran estrena, la de
Ramon Tolosa, tant per la seva
agudesa creativa com per la
qualitat narrativa i la precisió en
el llenguatge. ❋
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scriu Sèneca al començament del
llibre III Dels beneficis que “els
nostres més grans enemics ho

són, no després d’haver rebut beneficis,
sinó per haver-ne rebuts”. Des d’aquells
textos, fa gairebé 2.000 anys que l’imperi
de l’oblit especulatiu provoca l’acumu-
lació de les deixalles que fonamenten les
modes futures i, així, passem la vida re-
inventant la sopa d’all i redescobrint les
restes d’una manera de fer que la mo-
dernitat reprodueix amb els errors de la
manca de perspectiva, perquè, al cap
dels anys, allò que el context imposa
com a necessari també el context deses-
tima. La reinvenció –que no descober-
ta– del classicisme grecollatí n’és un ex-
emple i els cicles de les modes, la mostra.

En art, i en literatura per tant, el feno-
men és tràgic, perquè arrossega perso-
nes; cosa que el fa més transcendent que
una simple qüestió d’oferta i demanda.

Amb Virginia no ha muerto, Olga Xiri-
nacs es vindica més ella que no pas re-
ivindica la novel·la Al meu cap una llosa,
que ara, amb aquest títol nou, presenta
en castellà amb la traducció que havia
d’aparèixer fa més d’un quart de segle.

En la República de les lletres, una dila-
ció com aquesta no hauria de donar-se. I
que no se’m titlli de platònic, més enllà
d’un ideal a perseguir; prou que el cas
constata la realitat de la literatura catala-
na: que gairebé 30 anys després que
aquella novel·la guanyadora del Sant
Jordi del 1984 hagi de reprendre el camí
per la perseverança de la mateixa autora
és tan significatiu de la realitat literària
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del país que convé formular-la si tenim
l’ànsia de construir una realitat nova.
    D’entrada, el cas assenyala la desau-
torització dels premis, que ja va ence-
tar-se el 1982, i va esclatar aquell 1984
amb la justificació valorativa que Josep
Faulí, jurat del Sant Jordi, va publicar a
La Vanguardia, que va provocar l’edició
de les tres altres obres finalistes perquè
el públic decidís. A continuació, estén
damunt la taula la transformació literà-
ria del país en una quota de mercat edi-
torial, després de les concentracions o
fusions empresarials d’aquestes dèca-
des i, finalment, posa en relleu la per-
manència d’un codi penal literari que
condemna a l’ostracisme qui s’estima
més continuar de dret la formació de la
seva obra que no pas plegar-se als pon-
tificats de la moda del cosmopolitisme
provincià. Se m’acut, per veïnatge amb
l’autora, esmentar Narcís Oller com a
mostra que la societat literària d’aquest
país deu dur aquest codi a les venes.
    A moda passada, Virginia no ha
muerto ens torna, amb l’esperit de Vir-
ginia Woolf que s’hi retrata, el debat de
l’artista davant de l’oblit. L’escriptora
anglesa va llançar-se al riu amb les but-
xaques plenes de rocs. La catalana, amb
aquesta traducció i dues més que ha en-
llestit per a les jornades que, si tot va bé,
a la primavera ens rescabalaran, a Tar-
ragona, una mica de la vergonya aliena,
es rebel·la, encara, a passar avall pels lí-
quids gàstrics d’un país que devora,
com si li’n sobressin, els artistes que el
beneficien. ❋
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