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El fonament de la literatura
é que ja coneixíem alguns
contes esparsos d’Àlex
Broch, la publicació d’a-

quest volum no deixa de sor-
prendre. Té tot l’aire d’un bateig
de foc literari del que ha estat un
dels crítics catalans de més re-
nom dels últims trenta anys. Però
Broch no ha deixat mai d’escriu-
re ficció, encara que no en mos-
trés el treball. Les trobades d’es-
criptors al Pirineu –instigades,
encertadament, per Ferran Re-
lla– sembla que han esperonat el
desig narratiu del crític i escrip-
tor.

Dividit en tres parts, la central,
titulada La literatura com a fona-
ment, inclou un conte molt inte-
ressant, La visita del doctor Stock-
mann. Ambientat en un balneari
occità, aquest metge noruec, al
qual es va referir Ibsen, encarna
la figura del científic moralment
recte, insubornable, que no es
doblega davant el que considera
les impostures (de vegades, fins i
tot, democràtiques) de la societat
en què li ha tocat viure. Davant
seu, hi ha el doctor Tillot, un
científic de prestigi que pot fer la seva carrera
sense haver de lluitar contra aquesta mena
d’imponderables. Tots dos inicien un diàleg
molt fèrtil que explora, entre altres qüesti-
ons, els límits de la democràcia. Un dels relats
d’aquesta segona part, que té en els balnearis
un escenari sofisticat i literari, s’esdevé a la
casa d’Albinyana de Joan Perucho, i actualit-
za algun dels fantasmes de la seva calaixera,
per dir-ho amb un títol de l’enyorat escriptor
barceloní.

“Jo sempre els he vist, els arbres. Per la fi-
nestra, veus i sents com el temps passa. Mires
l’ametller i per a mi és com un calendari, i
l’ametlla creix i t’anuncia el mes, com les oli-
ves”, diu un dels personatges d’una altra his-
tòria, situada, en gran part, a la muntanya
(l’altre gran escenari del llibre).
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Els contes de Broch són els d’un
lector acostumat a relacionar coses
diverses, a dreçar ponts entre
temps diferents. Aquí una història
d’amor no consumada –i, per això
mateix, eterna– entre un maquis i
una noieta pirinenca; allà la densa
memòria d’una casa senyorial
d’Ordino, servida –o subratllada–
per un manuscrit perdut. Un relat
ens fa conèixer l’autèntica musa
d’un poeta, en un conte que serveix
per reconstruir, també, una histò-
ria d’amor no realitzada.

Per mi, però, un dels millors re-
lats és el que dóna títol al llibre. Fins
a arribar a aquest, hem conegut

una ombra dissociada del cos que
la projecta i, fins i tot, alguna do-
na d’aigua (els elements fantàstics
estan molt ben diluïts en el llibre, i
mai no prenen tot el protagonis-
me). Un equip de gravació televi-
siva visita el museu Arqueològic
de Tarragona. Aquí hi ha tres ros-
tres escultòrics que motiven un
trasbals en un dels personatges,
tres rostres portadors de “la mira-
da desfeta del temps”. Tot de cala-
veres en una sala... ¿Què ha pas-
sat? Els contes d’Àlex Broch són,
també, exploració d’allò que la
raó no és capaç de concretar ni
d’aïllar. ❋
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Àlex Broch
ha publicat un recull
de relats que tenen
lloc a balnearis
i a la muntanya,
principalment
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L’apunt
Àlex Broch
(Barcelona, 1947)
ha publicat,
comptant aquest,
nou títols de
narrativa breu, sis
d’assaig i crítica
literària i desenes
d’articles a
premsa i a
publicacions
especialitzades.




