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NOVEL·LA ÒSCAR MONTFERRER

La dissort dels miserables
episodi de la Segona Germania, una
revolta que va tenir lloc a les co-
marques centrals del País Valencià

a finals del segle XVII, posa l’escenari histò-
ric a aquesta novel·la que té com a protago-
nista una família maleïda que paga un crim
passional amb la dissort de diverses genera-
cions.

Tomàs Llopis posa en joc una combinació
de tècniques expositives que dóna bons re-
sultats. L’evolució de la novel·la passa per la
narració estricta i pel descobriment dels
continguts del diari d’un dels protagonistes
a mesura que el llegeix el seu nebot. La re-
dacció planera, allunyada dels efectismes i
de les giragonses estilístiques estèrils, ajuda
enormement a la seva lectura i casa sense

L’ angúnies amb l’ambient rural
en què transcorre.

Això fa que Hi ha morts que
pesen cent anys traspuï veritat.
Tot i que el rerefons descansa en
uns fets històrics que han inte-
ressat altres autors –El crit de
maig, de Rafael Escobar, és rela-
tivament recent–, la primera lí-
nia narrativa l’ocupen caràcters
versemblants: una manera ex-
cel·lent d’aconseguir l’atenció
del lector.

Si bé és cert que el text se situa
en els anys que van tancar el se-
gle XVII, els elements que ani-
men els personatges –l’amor,

l’avarícia, les ànsies de poder,
l’odi, la fidelitat a la família...–
són universals i intemporals.

La bona exposició que se’n fa
ajuda a entendre la situació ge-
neral que Llopis descriu amb un
ritme engrescador: en incardi-
nar les persones en el seu con-
text, n’explica les circumstàn-
cies i, alhora, n’elabora l’abs-
tracció de què n’emana un mis-
satge latent: hi ha moments en
què la insolència del poder ex-
igeix una resposta clara. Per això
Hi ha morts que pesen cent anys
fa encaixar amb l’actualitat una
història de tres segles enrere. ❋
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uan algú es troba encim-
bellat al capdamunt d’una
escala amb 7.000.000 d’es-

pectadors a sota, no li queda cap al-
tre remei que baixar amb la millor
dignitat possible. Paolo Giordano
ho fa, confessant-se’n afectat, cosa
que l’honora i el fa entrar, tan jove, a
la categoria dels escriptors respecta-
bles: el 12 d’octubre passat, quan
després de l’èxit mundial de La soli-
tud dels nombres primers, El cos hu-
mà va arribar a les llibreries de la mà
de Mondadori, només tenia 30 anys
i ja havia passat per l’experiència de
veure’s enfilat en els primers llocs de
les llistes de vendes amb una novel-
la apareguda a finals de gener del
2008, quan només en tenia 25.

Les dades són significatives per-
què, en la nota de la solapa poste-
rior, on l’autor expressa als lectors
l’obstacle insalvable que li semblava
l’expectació generada pel seu pri-
mer llibre, ens informa que no havia
pogut escriure res fins que el desem-
bre del 2010 va visitar una base
d’operacions avançada d’un cos de
l’exèrcit italià desplegat a la guerra
de l’Afganistan. I la novel·la lliurada
a l’editorial al cap d’un any tot just
d’aquella experiència paga prou la
pena. Es tracta d’un reportatge cos-
tumista modern passat pel sedàs de
la narrativa del nou periodisme
americà de ja fa mig segle, amb unes
quantes metàfores prou sensibles
per transmetre al lector la informa-
ció que la novel·la és un fresc sobre
l’apatia contemporània: la preemi-
nència de les lleis del cos per da-
munt de l’exercici de la intel·ligèn-
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cia. No és pas un retaule sobre l’he-
donisme, perquè els personatges,
majoritàriament homes, els sol-
dats d’un escamot, no busquen el
plaer, ni tan sols quan practiquen
el sexe; ni s’emocionen amb el do-
lor, ni tan sols quan recullen en
bosses d’escombraries les restes
dels cossos dels companys esmico-
lats per una bomba. Ni el metge,
curador dels cossos de la compa-
nyia, no racionalitza més enllà de
la causa-efecte física res d’allò que
passa a la base militar. Ni els perso-
natges femenins no van més enllà
de la logística del manteniment
dels cossos i la descendència. Per
això està tan ben trobat l’escenari
principal d’aquesta història: un
desert en una guerra amb un ene-
mic invisible.
La novel·la, en resum, és recoma-
nable a pesar d’aquestes tres pe-
gues: que el tema Stanley Kubrick
ja l’hagués narrat magistralment
en cinema a La jaqueta metàl·lica,
que l’evolució descriptiva d’algun
personatge –el caporal Cederna– i
un parell de relliscades de la veu
narrativa a les darreres pàgines
–també a l’edició original italiana i
no atribuïbles, per tant, a la traduc-
ció, fluïda– i el final abrupte apun-
tin a l’elaboració precipitada que
he anotat al principi; i, per acabar,
que l’edició catalana presenti un
desori tan gran en les pronomina-
litzacions –i algunes faltes– que
també fan pensar en una edició
apressada. A França, on l’editorial
Seuil l’anuncia per al 27 d’agost,
s’ho prenen amb més calma. ❋
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Paolo Giordano
va triomfar

literàriament amb
‘La solitud dels

nombres primers’,
quan només tenia
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