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NOVEL·LA MARTA MONEDERO

El desig i els diners
i François Truffaut ressuscités i deci-
dís avui fer un remake de Jules i Jim,
potser li sortiria un retrat força sem-

blant al de L’amor és breu i el desig infinit, la
setena novel·la de Patrick Lapeyre (París,
1949), inspirada en Manon Lescaut, de l’abat
Prévost, que detalla els patiments de l’amor
a través d’una relació a tres bandes entre uns
personatges un pèl desorientats.

El motor d’aquest triangle sentimental
agredolç, a estones hilarant, és la Nora, una
mena de Holly Golitghtly contemporània,
un pèl menys glamurosa que l’Audrey Hep-
burn que va protagonitzar la pel·lícula Es-
morzar a Tiffany’s, però igualment imprevi-
sible, enigmàtica, fugissera i que oscil·la el
pèndol dels afectes entre un traductor free-

S lance de prospectes una mica
pocapena, que viu a París man-
tingut per la seva dona, i un fi-
nancer d’èxit londinenc, però
patidor de mena.

Triar la persona estimada
Premi Fémina 2010, La vida és
breu i el desig infinit transpira ai-
res de la Nouvelle Vague embo-
licats amb una alenada houelle-
becquiana a l’hora de mostrar
com es tria la persona estimada
–si es que realment es tria–; com
el desig i els diners sovint van
del bracet; i com la intoxicació
amorosa –no poder deixar algú

encara que es vulgui– genera de-
pendències malaltisses.

En alguns fragments de la no-
vel·la, els avatars d’aquest trio
d’indecisos poden resultar una
mica carregosos. Però, per sort,
Lapeyre no en fa un drama, sinó
que s’escapa de l’espiral discur-
siva insuflant-hi una reconfor-
tant lleugeresa i un narrador ju-
ganer, marcadament postmo-
dern, que d’alguna manera con-
necta amb Parlem-ne, del brità-
nic Julian Barnes, tot i que el de
Lapeyre es queda només amb la
visió masculina de les parts del
triangle. ❋
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onsolidat com un dels poe-
tes catalans més reconeguts
amb quatre llibres de poe-

sia al sarró, i després d’emprendre
un canvi de gènere amb els relats de
Les tombes buides (premi de narra-
tiva Món Rural), Marc Masdeu ens
presenta aquesta primavera la seva
primera novel·la, Peus de fang.

Sense ser una novel·la històrica,
té com a rerefons la Guerra Civil,
un escenari en el qual un reguitzell
de personatges vertebren una his-
tòria coral ambientada en una vila
rural catalana, on esclaten els con-
flictes familiars, la passió, les per-
versions, el misteri i els “secrets de
família i de convent”. Adam és un
jove que després d’anar a parar al
camp de refugiats d’Argelers s’allis-
ta a la legió estrangera i és enviat a
l’Àfrica i a Indoxina. En els confins
de la terra viurà la fatalitat, la devas-
tació i la por en essència, “que des-
apareix quan no queda esperança”.
Masdeu barreja dos mons, la reali-
tat –amb l’odissea d’Adam com a
legionari– i la ficció –les vivències
al petit poble, on Donya Emília
s’aferra a la vida teixint un jersei
amb l’esperança que algun dia abri-
gui Adam–. Amb la imatge de Do-
nya Emília teixint i esperant com a
eix principal, que destil·la reminis-
cències del mite de Penèlope i Ulis-
ses, l’autor debana els fils que turmenten
tots els personatges: la desesperança, el si-
lenci, la mort, la venjança, la culpabilitat i la
impossibilitat de lluitar contra el fat. Cada
paraula s’esfilagarsa. Narra suggerint i sug-
gereix narrant. Precisament, la metàfora
dels “peus de fang” impregna la vida
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d’Adam i de Donya Emília, que s’aferren a la
inèrcia del caminar d’uns peus enfangats,
inconsistents i dèbils dins del llot com a úni-
ca eina per tirar endavant sense deixar d’ar-
rossegar-se.

Si llegim l’obra amb cura –cal fer-ho–
podrem intuir força evocacions literàries, i

ben segur que n’afloren de noves
rellegint-la. L’Odissea d’Homer
no és l’única picada d’ullet de
Masdeu a la tragèdia grega; en tro-
bem una altra, per exemple, quan
Donya Emília pren consciència
que no es pot esmunyir de la fata-
litat del destí. Ben significativa és
també la connexió que estableix
amb la Bíblia començant la histò-
ria tal com va començar l’espècie
humana: el primer capítol és dedi-
cat a Adam –el protagonista pren
el nom del primer home que se-
gons el Gènesi va ser creat per Déu,
precisament, amb fang–, i el se-
gon, a Eva. Encara més, a tocar del
final, Adam, repetint el seu nom
tres cops en un moment crucial,
ens evoca la màgia del número
tres, un dels leitmotiv de Gustave
Flaubert a Tres contes.
    Tot i que l’estructura narrativa
de l’obra ens arriba en certa mane-
ra enrevessada –potser perquè
l’autor no ha volgut o no ha pogut
desfer-se del seu jo poeta, que par-
teix de l’abstracció a l’hora de
crear–, Masdeu construeix amb
enginy un cub de Rubik de dos co-
lors en què cada color és un món,
el de la realitat i el de la ficció, i ca-
da peça, un personatge. Amb unes
mans que deixen en la prosa l’em-
premta inequívoca de la poesia i

que la doten d’una riquesa extraordinària i
un caràcter punyent, l’autor va girant el
trencaclosques pas a pas fins que resol la
percepció encriptada de la història amb un
últim moviment sorprenent: la revelació de
l’existència d’un protagonista trampa.
L’eclosió d’un mosaic perfecte. ❋
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