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lans de futur segurament no existiria
si no hi hagués hagut uns quants col-
lapses al voltant d’un personatge com

Ferran Sunyer i Balaguer, Ferri, que va ser
matemàtic, i si no hi hagués hagut, sobretot,
una història que atrapa i que involucra tam-
bé Teresa Balaguer, mare de Ferri, i els seus
cosins Maria, Àngels i Ferran Carbona. Però
concretem els col·lapses.

Primer de tot, el col·lapse físic de Ferran
Sunyer, que era el que abans en deien un es-
guerrat a causa d’una paràlisi quasi total, tot i
que a la contraportada d’aquesta novel·la
hagin optat per dir-ne un tetraplègic.

En segon lloc, hi ha el col·lapse imprevist
de les famílies Sunyer i Carbona, en pocs
anys, dues famílies unides per les germanes
Clara i Teresa Balaguer que acaben essent
una mateixa família arran de les morts de Ri-
card Sunyer, pare de Ferri, de Clara, la tia, i de
la deserció misteriosa de Ferran Carbona,
l’oncle i marit de Clara, anys abans que en de-
serti també Ferran, el seu únic fill, impulsat,
per dir-ho així, per la repressió franquista.

Màrius Serra fa ficció sobre la desaparició
de Ferran Carbona, pare, a Plans de futur. En
primer lloc, però, se centra a explicar la dedi-
cació de Teresa Balaguer al seu fill i als tres
nebots, i, en segon lloc, novel·la l’ajuda indis-
pensable del cosí Ferran Carbona en la for-
mació de Ferran Sunyer i, sobretot, la dedica-
ció de Maria i Àngels Carbona a Ferri, un cop
Teresa Balaguer ha mort. En seran els seus
braços i les seves mans, sense elles Ferri no
hauria pogut arribar a ser el matemàtic Fer-
ran Sunyer perquè no li hauria escrit els
treballs ningú i, sobretot, perquè no li hauria
estat possible portar la vida regular i ordena-
da que necessitava.

I, encara, de fons, a Plans de futur, hi ha el
col·lapse d’una cultura i d’un país, empreso-
nat en la incògnita il·lògica del franquisme,
quasi infinita o quasi irresoluble en els anys
quaranta, quan Ferri va acceptar un premi
semiclandestí de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, el 1948: “Ja em disculparan que no m’ai-
xequi… Però és que a casa sempre hem estat
contraris a l’Alzamiento.”

Tres narradors i un Dalí
La trama de Plans de futur és senzilla perquè,
tot i algunes poques retrospectives, ve mar-
cada per la vida de Ferran Sunyer. Els narra-
dors van canviant a cada capítol; en alguns
casos és Ferran Carbona; en d’altres, les seves
filles, Maria o Àngels. Més d’un cop, es diri-
geixen al pare absent, de la mateixa manera
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que el pare es dirigeix a una d’elles o a totes
dues. Fins a arribar a una sorpresa final, que
m’ha semblat molt efectiva narrativament
perquè Màrius Serra acaba presentant-nos
una altra mena de paràlisi, tot i que també
m’hagi semblat un xic forçada perquè no hi
he sabut veure prou indicis.

Menys forçada, en canvi, és la relació de les
germanes Carbona amb Salvador i amb An-
na Maria Dalí. El retrat de Maria Carbona
que va pintar Salvador Dalí l’any
1925, n’és el millor testimoni.
També, les tres il·lustracions que
Àngels Carbona va fer per a Des
de Cadaqués, d’Anna Maria Dalí.

No costa gens relacionar Plans
de futur amb altres novel·les de
Màrius Serra com Quiet (2008),
com Mon oncle (1996) i, sobretot,
com AbalnatalnabA (1999), que,
tal com assenyalava Julià Guilla-
mon no fa gaire, hi coincideix pel
que fa al tema de la desaparició
del pare. En tot cas, a Plans de fu-
tur hi ha també jocs de paraules. I
ara penso en els jocs que fa el nar-
rador quan Ferri comença a par-
lar, en les paraules que inventen

les germanes Carbona perquè els fa gràcia la
paranomàsia o en les que ha d’inventar Ferri
“per anomenar els conceptes matemàtics
que mai abans no havien estat plantejats en la
nostra llengua”.

Hi hem d’afegir, a més, alguns jocs amb
nombres, uns jocs lògics en una novel·la so-
bre un matemàtic. I ara penso en el capítol en
què les dues germanes Mates, Anna Maria
Dalí i les dues germanes Carbona juguen al

parxís un dia d’estiu, al mas Batlle
de Vilajoan i, sobretot, en l’opció
de numerar els capítols en nom-
bres primers i no seguint el siste-
ma decimal ordinari. Pressuposo
que a Màrius Serra li deu haver
molestat que li hagin esguerrat
aquest joc perquè justament en el
sumari han deixat de posar el ca-
pítol 11, que és el que fa cinc si
comptem els nombres primers
amb el sistema decimal.
    Tant se val, però, perquè Plans
de futur no és una novel·la sobre
les matemàtiques, sinó sobre l’es-
forç, sobre la tenacitat, sobre
l’enyor i sobre la tendresa. Sí, so-
bretot, sobre la tendresa. ❋
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