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NOVEL·LA FERRAN AISA

Enyorant el passat amb ulls de futur
lbert Gil (Barcelona, 1963), mem-
bre de la banda de rock Brighton
64, ha publicat la novel·la Punt de

fuga, després de Pista lliure (2010) i El cas
del serrell (2013). Si en les obres anteriors
s’endinsava en el món de la música, que
coneix perfectament, la seva darrera obra
es capbussa en una història de sentiments
a través de dos personatges, Esperança i
Batall, dos personatges a la recerca d’un
passat feliç marcats per un present que in-
tenta recuperar-los. Aquest és l’eix central
d’una novel·la una mica apassionada.

Albert Gil és un bon narrador que sap
crear el clima perfecte perquè hi transiti la

A història que vol narrar. La novel·la comen-
ça amb un to completament poètic: “Sol
ardent de desembre, cel blau bandera,
pentagrama de núvols blancs.” Tal com so-
na, podria ser la lletra d’una cançó. La tra-
ma del llibre comença quan l’Esperança
assisteix a una trobada amb els antics com-
panys de la facultat, pensant de trobar el
seu primer amor, l’Eduard. La seva decep-
ció és majúscula quan no el veu. Al cap de
pocs mesos li arriba un manuscrit estrany,
escrit i il·lustrat pel seu antic amor, on apa-
reixen dades relacionades amb obscurs se-
crets i misteris de família, Berlín, l’homo-
sexualitat, Barcelona i una clínica a l’Uru-

guai. La protagonista anirà descobrint, a
través de la lectura d’aquest manuscrit, la
veritable i controvertida vida del seu pri-
mer amant. L’Esperança, que havia volgut
trobar en el passat la seva felicitat, apren-
drà massa tard que enyorar el passat és
com córrer rere el vent, mai no l’atrapes.
Ara sap que s’ha de treure aquesta idea ab-
surda del cap i assumir que mai més el tor-
narà a veure.

Una bona novel·la del músic i escriptor,
que cada vegada està més segur a l’hora de
narrar històries i d’escriure lletres de can-
çons. Tot un punt de fuga cap endavant, tal
vegada des de l’enyorança del futur. ❋
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NOVEL·LA LLUÍS LLORT

home (sí, i la dona) és un animal
gregari, per això és tan influen-
ciable per tendències. Sovint, les

noves actituds estètiques tenen un origen
d’interessos comercials artificiosos. Altres
cops, s’imposen de manera espontània,
obeint una necessitat natural de renova-
ció. En novel·la negra, policíaca, thriller o
l’etiqueta que es vulgui, des de fa pocs
anys han tingut ressò els debuts (o poc hi
falta) de dones anglosaxones, traduïts a
molts països i duts al cinema. Després dels
èxits de Germana, de Rosamund Lupton,
Perduda, de Gillian Flynn, i de les recents
La noia del tren, de Paula Hawkins, i Sé
dónde estás, de Claire Kendal, arriba a casa
nostra Observada, de Renée Knight.

Què tenen en comú? La mirada feme-
nina que juga amb la psicologia dels per-
sonatges amb habilitat i que no per això
esdevé fleuma. A totes hi ha les racions de
sexe, de violència i sobretot de mala llet
tan explícits com cada autora ha conside-
rat oportú. Depenent del grau d’exigència,
tornen el lector un addicte. Totes, poc o
molt, són narrativa que fuig d’estils, per-
sonatges i ritmes clàssics i arnats.

Renée Knight és una guionista londi-
nenca que debuta amb una novel·la impe-
cable en tots els sentits: creació de perso-
natges, versemblança argumental, ritme,
estil, girs de la trama, capacitat d’implicar
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Orgasme
literari

el lector... Fins i tot la traducció d’Ernest
Riera està a l’altura. Observada és d’aque-
lles obres que, entre tanta morralla, recon-
cilien amb el plaer de la lectura lúdica.

Knight ens ofereix un puzle psicològic
en què les peces poden canviar de forma.
La protagonista és Catherine Ravenscroft,
una dona d’uns 45 anys que fa documen-
tals televisius de denúncia social. Un dia
rep la novel·la d’un autor desconegut en
què es narren uns fets que van tenir lloc fa
vint anys, en una platja de Tarifa, i en els
quals ella hi va tenir a veure, d’alguna ma-
nera. En tot cas, són uns fets que ha volgut
oblidar i que ni ha explicat mai al seu ma-
rit, Robert, ni al fill de tots dos, Nicholas,
de 25 anys. Amb les peces negres de l’esca-
quer hi juga una altra família de pare, ma-
re i fill, els Brigstocke.

Un cop plantejat el conflicte, ja a les
primeres pàgines, el lector es pregunta si
l’autora serà capaç d’estirar i mantenir
fins al final l’interès per saber què va pas-
sar fa vint anys. No només ho aconse-
gueix, és que abans de mitja obra genera
una cadena malaltissa, que es passen els
personatges entre ells com el relleu en una
cursa, que t’adhereix a les pàgines. T’obli-
ga a prendre’n part, t’angoixa, t’emociona
que, de fet, és el que s’hauria d’exigir a la
bona literatura d’oci, que et porti fins allà
on no esperaves anar, que et permeti viure
sensacions que no havies viscut i que et
provoqui sentiments de gran intensitat.

La tècnica, l’honestedat, l’originalitat
sense estridències i el magnífic tractament
psicològic dels personatges que ha aplicat
Knight són d’un altíssim nivell. Tot i que
soni a eslògan publicitari, els que, per po-
sar un exemple, s’ho van passar molt bé
llegint La noia del tren, amb Observada es
moriran de gust, perquè aquesta sí que
provoca un veritable orgasme literari.
Exagerat? Llegiu-la i després en parlem. ❋
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