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quan era petita. Hi ha moments que tampoc
no acabem d’entendre per què és tan inter-
vencionista, mentre que en altres deixa com
indicis fets que són importants.

Així també: la lentitud amb què Anna lle-
geix els diaris personals que troba en aquella
casa contrasta que un fet important –el sobre
mig rebregat que cau de la butxaca a Gísli la
primera nit que arriba a Húsavíck– sigui no-
més un indici que el narrador indica com de
passada, barrejat a més amb altres detalls –la
manera frenètica com es masturba o la refle-
xió contra l’ús de les esglésies que fa aquesta
mateixa nit– que no porten enlloc.

Però gràcies a aquest narrador el lector sap
molt més de què va tot abans que cap dels per-
sonatges de la novel·la. I el resultat és que El si-
lenci del far és una novel·la fàcil de llegir, de les
que agraden, amb prou ingredients perquè
atrapi: un noi i una noia que han tingut una
infantesa semblant, separada per un grapat de
quilòmetres i per un secret que només un
d’ells anirà descobrint gràcies, només en part,
a aquells diaris; un promès present i a la vega-
da absent, força més un arquetip que no pas
un personatge; uns oncles aparentment pla-
ners, un vell professor aparentment entranya-
ble, no sé si tan malalt com sembla algunes ve-
gades.

Hi ha sorpreses inesperades com una explo-
sió, un ambient un xic contradictori com el de
Húsavíck, un poble habitat per gent no gaire
acollidora, xafardera en alguns casos i potser
massa discreta en altres. En alguns moments i
en alguns capítols fa l’efecte que Juvany
s’acosta més encara a la narrativa popular que
no pas a la millor novel·la dels últims dos se-
gles. Fins ara havia publicat alguns contes. En-
cara es nota.

Com que tot és una mica enigmàtic, no sor-
prèn que hi trobem un far. Il·lumina també
amb els seus moments d’ombra. El lector va
intuint que hi haurà unes quantes sorpreses fi-
nals força abans que arribin. I hi són. I no de-
ceben. Jo diria, però, que per a algunes està so-
bradament preparat. No pas per totes. ❋

Llum de la fosca

NOVEL·LA XAVIER CORTADELLAS

lbert Juvany ha passat per una escola
d’escriptura i no ho amaga. Al final
d’El silenci del far, dóna les gràcies als

seus professors, també als seus pares, que li
han ensenyat “que lluitant aconseguiria tot el
que em proposés”, a l’Aniol Rafel, l’editor, a al-
guns escriptors que l’han aconsellat i, entre al-
tra gent, a alguns amics, dos d’ells perquè co-
neixen Islàndia i perquè l’han ajudat “en els
detalls d’un país que encara no he trepitjat”.

Després d’un primer capítol que no enten-
drem fins alguns capítols després, numerat en
islandès com tots els altres, El silenci del far
s’inicia amb un autobús que arriba a Húsavík,
un poble pesquer del nord d’Islàndia. Som cap
a finals d’any, naturalment fa fred.

A Gísli, un jove que prové de Reykjavík i que
arriba a Húsavík per primer cop, fa creure a
tothom que ha vingut fins a aquest poblet per-
què està “fent una tesi sobre balenes i necessito
informació que només puc trobar a Húsa-
víck”. També ho creuria el lector, si no fos que
el narrador li indica ràpidament que Gísli
menteix. De fet, en aquesta primera novel·la
d’Albert Juvany, el narrador és tan omniscient
com Déu i, com ell, intervé en el relat sempre
que li convé. A vegades un xic massa precipita-
dament. Així: la rapidesa a saber que Gísli
menteix contrasta, per exemple, amb la lenti-
tud amb què el narrador ens explica com An-
na, la bibliotecària de Húsavíck, recorre les
habitacions de la casa abandonada on va viure
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Un far en la feréstega
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NOVEL·LA LLUÍS LLORT

e científics que escriguin narrativa
hi ha clàssics com Isaac Asimov i
Arthur C. Clarke i de més nostrats,

com Salvador Macip i Agustín Fernández
Mallo. No és sorprenent, perquè hi ha pro-
fessionals de tota mena que escriuen ficció.
El que importa és on vols arribar, no d’on
véns. En els científics hi ha una certa tendèn-
cia a la ciència-ficció, però no sempre, com
demostra el sorprenent, hipnòtic i recoma-
nable debut del bioinformàtic i químic Mi-
quel Duran (Pujarnol, 1985), Més o menys jo.

Va ser finalista del premi juvenil Ruyra i es-
tà en una col·lecció crossover. Un adolescent
una mica madur pot llegir qualsevol llibre,
d’acord, però aquest, tot i estar narrat per un
adolescent amb aparent simplicitat, és per a
lectors amb el paladar educat. No explica res
de no convenient per a un adolescent, però la

D Estranya fascinació
subtilitat del text de Duran és com servir una
copa d’un vi de cent euros a qui està acostu-
mat a la Coca-cola. Adults inclosos. S’ho
beurà, però no ho valorarà com es mereix.

La trama és complicada de resumir, indefi-
nida i dispersa. A Pujarnol, a tocar de Banyo-
les i zona rural on es desenvolupa l’obra, un
noi explica, amb una cronologia aleatòria i
entre una quotidianitat enrarida i un oniris-
me moderat, diferents impressions sobre ell i
la seva família: mare, pare, germana, amics i,
també, l’avi, l’àvia i un oncle morts. Andreu
Martín, al pròleg, ens proposa fer la prova
d’obrir el llibre per qualsevol pàgina, perquè

ens enganxarà. Té raó; per una vegada, els es-
lògans i elogis no són desmesurats.

La veu narrativa de Duran és molt pecu-
liar. Fa coses molt difícils sense que es noti. I
això és feina d’anys, i paciència. Ofereix una
bellesa poètica amb una delicadesa inusual i
gens floral; unes imatges potents que t’explo-
ten a prop del cor amb efectes retardats; una
tècnica creativa admirable. En cap moment
no és carrincló ni se li veu el llautó (que no té)
de filosofia d’autoajuda barata. És especial
sense mostrar la voluntat de ser-ho; és pro-
bable que perquè només ha volgut escriure
una novel·la, però sense escatimar esforços.

És un autor diferent que, en comptes de pro-
vocar el rebuig del que ens és estrany, des de la
mateixa estranyesa, ens fascina, amb el lleuger
desassossec en què ens abandona un somni
d’aquells que arriben de molt endins. ❋
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