
NOVEL·LA JORDI CAPDEVILA

uatre carpetes, va necessitar Toni
Rodríguez Pujol per fer la seva pri-
mera novel·la, publicada el 2009.

Era un relat desenfadat, pro-
tagonitzat per un periodista
jove, Jordi Martínez, aco-
miadat d’un diari i que feia
de negre redactant una bio-
grafia que havia de promo-
cionar un poeta català al
Nobel. La biografia no va
sortir mai, però sí Quatre
carpetes marrons, un divertit
retaule d’una elit barceloni-
na forjada en els ideals i les
utopies del 68 i que en plena
maduresa continua lluitant
sense escrúpols per aconse-
guir prestigi i poder.

I ara surt La cinquena car-
peta, en què el mateix perio-
dista, que té com a virtut
principal un desori de vida
laboral i sentimental majús-
cul, rep un altre encàrrec
que no pot rebutjar. Es tracta de resseguir
què fan ara els amics que tenia Ricard Urru-
tia quan va arribar a Barcelona de jove, per-
què vol recuperar les seves amistats. Eren els
protagonistes de les quatre anteriors carpe-
tes. Una feina aparentment senzilla i que li
permetria sobreviure una temporadeta.

No havia passat ni un sospir de l’encàrrec,
quan en Jordi va veure al diari l’esquela de Ri-
card Urrutia, mort en estranyes circumstàn-
cies. I poc després rebia la comunicació que
la feina s’havia de fer tal com li va arribar, a la
vegada que comença a rebre amenaces de to-
ta mena i més d’un ensurt. El relat entra en
una espiral creixent d’agressivitat verbal i fí-
sica, amb lluites esfereïdores, morts violen-
tes, ferits greus i missatges amenaçadors sen-
se que se’n sàpiga l’entrellat. I tot ben amanit
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Continuació
El periodista Toni Rodríguez Pujol continua
a La cinquena carpeta les trames que ja
havia ordit el mateix personatge a Quatre
carpetes marrons.

No n’hi ha un
pam de net

per estranys anònims, paranys de tota mena i
revenges de temps passats.

Prou esforços que fa el periodista per cer-
car dades, fets i personatges, però ensopega
en cada nova font que li pot ajudar a omplir
la seva cinquena carpeta. Sort en té, que una
ànima caritativa li va enviant informes sobre
els temps passats dels personatges en què hi

ha de tot, des d’atracaments amb armes fins a
atacs terroristes amb tota mena de conspira-
cions, traïcions, revenges, estafes i baralles de

mal pair. Una panoràmica ex-
cepcional de les clavegueres de
les elits de la ciutat.
    Per sort, el protagonista es co-
neix Barcelona i Catalunya pam
a pam i aprofita la narració per
descriure amb un bona dosi
d’humor àcid i irònic tots els es-
tabliments de trobada d’aques-
ta classe alta, els seus gustos gas-
tronòmics, les punts neuràlgics
de les conspiracions, les afini-
tats sexuals dels protagonistes i
la seva ànsia de poder. Aquesta
simbiosi entre el paisatge excels
i el paisanatge ple d’odis, enve-
ges i traïcions i també certes
pinzellades d’honestedat, alta
cultura i a vegades certa educa-
ció, conformen una anàlisi pro-
funda i punyent de la societat
actual del país nostre, més am-

pli i ben estructurat que en la seva anterior
novel·la, Quatre carpetes marrons.

Aquest entramat narratiu s’enriqueix amb
un llenguatge lleuger, extens, ben construït,
amb molta descripció detallada de l’entorn i
dels contorns geogràfics i uns retrats amplis i
punyents dels seus protagonistes. També hi
surten ben reflectides personalitats reals de
l’època que li permeten enfocar amb més
precisió el relat en el temps i l’espai.

Una rauxa narrativa que ajuda a posar seny
al protagonista, que de tant veure, oir i escol-
tar misèries, posa fi a la vida dissoluta que
portava.

Una pena, perquè mutila molt la possibili-
tat que hi hagi una sisena carpeta literària, on
Toni Rodríguez ens pugui gratificar amb la
seva incisiva literatura. ❋
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Toni Rodríguez
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obra literària en les
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La condició humana
na de les característiques més em-
blemàtiques de la condició humana
és la gran capacitat que tenim de

fer-nos preguntes, única entre els éssers
vius, i d’imaginar possibles respostes. Pro-
bablement, les tres preguntes que més cops
han estat formulades des de l’origen de la
humanitat són “d’on venim?”, “qui som?” i
“on anem?”, i les respostes han estat molt di-
verses, emmarcades generalment en contex-
tos religiosos i filosòfics. Edward O. Wilson,
un dels biòlegs i naturalistes més influents
de les darreres dècades, considerat un dels
pares de la sociobiologia i guanyador en
dues ocasions del premi Pulitzer de no fic-
ció, intenta respondre-les des d’una aproxi-
mació exclusivament científica.

U Segons Wilson, cal emmarca-
les en l’anomenada “selecció de
grup”, un aspecte evolutiu que
en la nostra espècie, i en moltes
altres, com ara les formigues –a
l’estudi de les quals ha dedicat
bona part de la seva carrera
científica–, ens ha portat cap a
un estil de vida eminentment
social. Així, a La conquista social
de la Tierra planteja que venim
d’un procés evolutiu de sociabi-
litat que ens ha conduit a l’esta-
bliment de civilitzacions amb
un delicat però imprescindible
equilibri entre pulsions egoistes
i altruistes. Respecte a qui som,

considera l’existència d’una co-
evolució entre els gens i la cultura,
que ens ha menat cap a senti-
ments com ara la moralitat, la re-
ligiositat i l’honor, i cap a
l’exercici de capacitats com ara el
llenguatge, les arts plàstiques i la
música. I pel que fa a on anem,
m’estimo més no revelar-ho...

La conquista social de la Tierra
és, en definitiva, una aproxima-
ció lúcida, i per aquest mateix
motiu discutible, dels aspectes
més íntims de la humanitat, o, si
ho preferiu, és un assaig divul-
gatiu que vessa erudició i, tam-
bé, humanitat. ❋
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