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NARRATIVA LLUÍS LLORT

El món al revés per veure’l del dret
ot i que d’entrada es veu poc a la lli-
breria perquè és petit i fosc, un cop
ens adonem que és un presumpte

passaport català ja ens atrapa. Quan veiem
que no és realment un passaport de menti-
da, sinó un llibre sobre com afecta la guerra
els civils, el somriure es transforma en rictus
d’interès. I quan el fullegem més, i veiem
que fins i tot està il·lustrat i respecta prou el
format de passaport, ja ens té del tot seduïts.

Una família de cinc membres que viuen
en una Barcelona devastada (l’autora i els
diferents traductors adapten alguns detalls
allà on va dirigida l’obra) i que pateixen els
mals de la guerra (ferides de tota mena, ma-
lalties, angoixa pels parents desapareguts o
detinguts, pobresa, gana, molta set i encara

T més por) intenten creuar les
fronteres de països que han estat
d’acollida però que ja no poden
admetre més refugiats, com ara
Algèria, Marroc, Tunísia... Pa-
ïsos àrabs en pau, Europa en
guerra. Després d’algunes peri-
pècies tot seguint rutes perillo-
ses inevitables, la família arriba
a Egipte, on s’estableixen.

Teller mostra en poquíssimes
pinzellades que l’adaptació no
és gens senzilla (algun dels
membres no ho farà), però que
poden viure amb una dignitat i
una pau impossibles a la seva
pàtria. Tot i això, enyoren el seu

passat, els seus amics i parents,
la seva casa. Tanca el relat la pre-
gunta “Casa teva, on és casa te-
va?”, que subratlla el cant que el
text vol fer contra les fronteres
polítiques, culturals i religioses,
i en favor de la igualtat entre tots
els éssers humans.

Janne Teller (Copenhaguen,
1964) és especialista en macroe-
conomia i va treballar de con-
sultora per a les Nacions Unides
en la prevenció i resolució de
conflictes internacionals, tasca
que l’ha dut a viure a llocs com
Tanzània, Moçambic, Bangla-
desh i actualment Nova York. ❋

I SI ESTIGUÉSSIM
EN GUERRA
Janne Teller
Il·lustracions:
Helle Vibeke Jensen
Traducció: S. Pascual
Editorial: Comanegra
(Barcelona, 2013)
Pàgines: 60
Preu: 12,50 euros

oan Gomis camina per la vi-
da a batzegades i no acaba de
trobar el seu lloc en un món

en crisi. Acaba de complir 40 anys i
es troba que, després de set anys de
matrimoni, l’abandona la seva do-
na, a qui adorava. Tampoc no ha es-
tat capaç d’encetar la primera pàgi-
na d’una novel·la que porta al cap
des de l’adolescència. Vol ser es-
criptor de veritat, però per gua-
nyar-se les garrofes ha de fer de ne-
gre d’una editorial que li encarrega
llibres a la carta. Orfe de mare, no
pot ni tenir el suport del seu pare,
un senyor Esteve que només va sa-
ber recriminar-li la misèria que li
reportaria el seu ofici d’escriure.
Un pare que també l’havia aconse-
llat que “les dones val més llogar-les
que no pas comprar-les” amb un
casament.

Imagina l’exili com a taula de sal-
vació. I de la Plana valenciana se’n
va a la muntanya, a les Llacunes, un
poble conegut per les seves aigües
medicinals. Un recerca de la placi-
desa que li ha de permetre iniciar la
novel·la i deixar de fer de negre, a més de fu-
gir de qualsevol altre enamorament. Mai més
tornarà a “comprar l’amor”.

El capellà Sòcrates Miró
En aquell indret Joan Gomis no s’hi troba bé:
“El món és hostil i jo estic sol. La muntanya
no parla.” I quan està a punt de defallir nova-
ment, coneix el consol d’una veu forta i deci-
dida. La del capellà Sòcrates Miró, amb una
fe profunda i arrelada en la Bíblia, també exi-
liat pel Bisbat, que li confessa: “L’Església ne-
cessita una altra persecució com la del 1936.”

J
L’èxit de molts fracassos

NOVEL·LA JORDI CAPDEVILA

L’amistat entre tots dos obre un profund
debat ideològic que transforma el relat en
una novel·la d’idees profundes sobre el bé i el
mal i tot el que envolta el fet de néixer, viure i
morir. L’amor, el sexe, la família, els senti-
ments, l’amistat, la llibertat i l’opressió, la
mort i el que hi ha després, el fet religiós, la
vocació professional i també l’espiritual, la
generositat i l’egoisme, el fet social, les identi-
tats, l’èxit i el fracàs, seran radiografiades des
de tots els punts de vista.

La saviesa popular de l’entorn i un amor a
primera vista de l’escriptor ajuden a comple-

tar una història apassionant i atractiva que
aporta prou llums en la foscor dels moments
que vivim. Un relat de fracassats que aconse-
gueixen l’èxit més preuat: el de viure lliures
en un món encotillat arreu.

Un pom d’idees ben lligat amb protagonis-
tes de pes i un llenguatge clar, directe, de gran
riquesa dialectal, saviesa extensa i estructura
acurada, que enganxa el lector des de la pri-
mera pàgina.

Una novel·la recomanable per llegir, gau-
dir i pensar. I si cal, rellegir-la i pensar nova-
ment per acabar de gaudir-la. ❋
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La novel·la de
Joan Garí té lloc
en un balneari on
els estímuls del cos
afavoreixen la
creació de
pensaments de gran
fondària.
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