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arlar de Cada dia, cada hora
com d’una història d’amor
seria simplificar en excés,

caure en el parany de la novel·la sen-
timental que tendeix a la sensibleria
(i que no s’ha de confondre amb la
novel·la romàntica o Dumas i Hawt-
horne tornaran amb esperit de ven-
jança) i que associem més amb la
moda dels vampirs crepusculars que,
més que la sang, els agrada la Coca-
cola amb extra de sucre. Algú ha par-
lat de Nataša Dragnic com una mena
de nova Moccia, aquest fenomen (en
el sentit popular, no qualitatiu) que
ha omplert de cadenats els ponts de
mig Europa i ha provocat una diabe-
tis col·lectiva. Seria un error. El debut
d’aquesta poliglota (ho demostra el
fet d’haver escrit el llibre en alemany
tot i ser croata) professora d’idiomes
i literatura nascuda a Split fa 47 anys
no versa sobre l’amor, sinó que el se-
gresta, el captura com a excusa per
parlar sobre la manca d’ell, sobre les
decisions que es prenen a la vida.

Dragnic utilitza un estil directe,
amb frases curtes i àgils hereves de la
tradició de l’escriptura automàtica i
que el mateix Kerouac hauria apro-
vat, tot i que és capaç també d’endin-
sar-se en, pocs i ben escollits, exercicis de
conjuncions i subordinades de subordina-
des, que s’enfronten als signes de puntuació
de tota la vida, que trenquen el ritme, fasci-
nen el lector i posen a prova (superada amb
nota) la capacitat de la traductora, ras i curt.

Dragnic explica la història de la Dora i el
Luka, dos nens que no se separen a les platges
de roques d’un petit poble de pescadors de la
costa croata, tot i que ho han de fer quan els
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pares d’ella marxen a viure a França. Anys
més tard es retroben a París quan ell fa una
exposició de quadres. La complicitat es man-
té, i els records els fan aquella mala passada
d’idealitzar encara més allò que un ha per-
dut. Les seves vides es van separant i retro-
bant durant els anys següents per diferents
circumstàncies, marcades especialment per
la decisió del Luka de no abandonar la Klara,
mare de la seva filla Katja. La història s’inicia

en el capítol 40, amb l’enèsim re-
trobament entre els protagonistes
ja al voltant de la cinquantena, tra-
mant un hipotètic futur escrit en
un directe present que desafia
aquella paradoxa que diu que
qualsevol situació escrita ja ha
d’haver passat. Només cal esperar
que quan se’n faci la pel·lícula (la
novel·la ha estat un èxit a 28 pa-
ïsos) no ens encolomin un Mario
Casas fent de Luka ni es quedin en
la capa que pot embafar.
    Però hi insisteixo, Dragnic no es
limita a narrar una història d’amor
(tot i algun episodi que juga amb
foc i s’ensucra massa) i ens emoci-
ona quan la Dora (que es conver-
teix en actriu) descobreix que,
quan Jean-Paul Sartre mor, les se-
ves obres encara hi són i les podrà
representar tota la vida; o quan els
poemes de Pablo Neruda, en la jus-
ta mesura, fan de fil conductor del
vincle de la parella; o quan el Luka
tendeix al desmai espontani en si-
tuacions estressants, o quan desco-
brim que per percebre les coses
amb detall cal abaixar una mica les
parpelles fins que siguin unes es-
cletxes.

Nataša Dragnic prefereix relatar la vida de
dos amants feliços que no tenen final ni
mort; el dolor de la separació més que la dol-
çor de les retrobades, i els dubtes per les deci-
sions mai preses més que la seguretat d’allò
que un vol. Com si, en el fons, ens narrés la
vida del verat, un dels peixos citats a l’obra
(l’aire mariner de la costa dàlmata i les seves
illes és un referent constant), i que s’ha d’es-
tar movent per no morir. ❋
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A peu per Anglaterra
arold Fry és un d’aquells personat-
ges veterans que ens provoquen
empatia com ho fan el murri de

L’avi de 100 anys que es va escapar per la fi-
nestra (Jonas Jonasson) i el rondinaire que
recorre 400 quilòmetres dalt d’un tallagespa
a la pel·lícula Una història verdadera (David
Lynch). No podem no enamorar-nos de Ha-
rold Fry, un jubilat anglès fins al moll de l’os
que, amb corbata, sense mòbil i calçat amb
uns mocassins nàutics, un dia surt de casa
per anar a tirar una carta a la bústia i deci-
deix començar a caminar amb l’esperança
que una amiga que té càncer, i a la qual fa
anys que no veu, pugui continuar viva.
Mentre avança en un viatge de mil quilòme-
tres que travessa Anglaterra de sud a nord,

H Harold recorda el seu passat en
un trajecte que li aporta ele-
ments de reconciliació personal.

El debut novel·lístic de Rachel
Joyce, actriu i artífex d’una vin-
tena de peces per a la ràdio de la
BBC, té trets autobiogràfics. Va
escriure El pelegrinatge insòlit de
Harold Fry a partir d’un guió del
2006, creat quan el seu pare s’es-
tava morint perquè creia que
aquesta era una manera per re-
tenir-lo. Potser per això, sense
que aquesta sigui una novel·la
religiosa, sí que transmet la
creença en uns valors. Joyce ens
convida a anar de la mà de Ha-

rold Fry a través de converses i
fets quotidians explicats de for-
ma senzilla, sovint retratats amb
pinzellades que guanyen sentit
gràcies a l’obertura gradual del
Harold, que es troba gent pel ca-
mí que li explica coses i per a qui
ell s’acaba convertint una mica
en el confessor.

Una altra de les virtuts d’El
pelegrinatge insòlit de Harold Fry
és que ens situa, en alguns capí-
tols, en el punt de vista de la do-
na de Harold, i ens mostra així
l’evolució d’ella i arrodoneix la
imatge d’aquest entranyable
marxaire. ❋
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