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NOVEL·LA SEBASTIÀ BENNASAR

ònica Batet (1976) és un privile-
gi per a la literatura catalana. La
frase, amb tota la grandiloqüèn-

cia que expressa, no surt a cop calent i tal
com raja, sinó que és meditada i provoca-
da per la lectura del seu darrer llibre, Neu,
óssos blancs i alguns homes més valents
quee els altres. Ho escric ara que ha passat
prou temps de la lectura del llibre –per a
mi un dels grans descobriments del 2015–
colpit per la intensitat de la seva proposta,
l’agosarament formal i la riquesa terrorífi-
ca que la seva lectura suposa quan hom es
dedica també a això d’ajuntar lletres. Mò-
nica Batet ha fet (un altre cop) un llibre
molt envejable. Meteora, l’editorial que
l’ha publicat, l’any passat va aconseguir fer
un ou de dos rovells i va publicar els llibres

M
Una autora imprescindible

de dues de les autores més interessants de
la literatura catalana contemporània, la
mateixa Batet i Antònia Carré-Pons, i tot
just acaben de publicar L’illa sense temps,
de l’Esperança Camps. És una manera
preciosa de celebrar quinze anys dedicats
a fer d’aquest país un lloc millor gràcies al
seu catàleg, en què ha incorporat tres de
les millors escriptores catalanes vives.

Deixem les altres autores de banda i
centrem-nos en el prodigi que és Neu, ós-
sos blancs i alguns homes més valents que
els altres. En la novel·la (que té una porta-
da espectacular que fa que el llibre enamo-
ri des del primer moment) se’ns explica la
vida en un país àrtic –innominat– que viu
sota un règim dictatorial. El 1965, enmig
d’una gran nevada, la filla d’un escriptor es

queda amb el seu avi mentre els pares
marxen de cap a l’exili, a París. L’avi és un
vell rondinaire, estricte, amb una discipli-
na fèrria, que es dedica a escriure cartes
per als altres, de vegades amb ajuda de la
tieta de la noia i, més tard, amb la seva
pròpia ajuda. A través dels ulls de la prota-
gonista anirem descobrint tot un món en
què la biblioteca familiar, un llibre de viat-
ges al pol Sud, un llibre d’estil, un suple-
ment de diari i una gramàtica de francès
aniran conformant tot un univers en què
el llibre es construeix per acumulació i en
què el lector va avançant de cap al conei-
xement d’aquest país, el seu mètode dicta-
torial, el silenci dels governants, l’ocultació
i la mentida i una generació perduda d’es-
criptors. Tot això ho anirem descobrint
amb la narradora, en el seu propi procés
de maduració i de creixement de cap a
l’edat adulta.

Batet maneja a la perfecció la descrip-
ció, la creació d’atmosferes així com la do-
sificació de la informació. El ritme cons-
tant convida a passar les pàgines una dar-
rere l’altra i a anar trobant nous misteris
per continuar llegint. Els personatges són
perfectes, innominats, gairebé no descrits,
i són en canvi tan propers i humans que és
impossible no poder-hi tenir empatia. La
lectura és addictiva, i a mesura que es pas-
sen les pàgines, el lector va quedant al·lu-
cinat per la mestria de Batet a l’hora de
crear un món propi absolutament singula-
ritzat dins de la nostra literatura. El plaer
de la lectura d’aquesta obra és comparable
a poques coses: ens fa somriure, ens fa
plorar, ens fa indignar-nos, exclamar-nos i
també ens fa adonar-nos que la lectura ens
fa sentir vius. Està tot envoltat d’una neu
permanent en què el rastre de l’escriptura
de Mònica Batet perdurarà durant molt i
molt temps, quasi tant, com la llegenda
d’alguns homes més valents que els al-
tres. ❋
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NOVEL·LA XAVIER CORTADELLAS

n Klaas i en Kees: dos germans
bessons amb noms que es confo-
nen per poc que el lector es distre-

gui. Sembla que cap d’ells no sigui el nar-
rador perquè el narrador –en general, no
pas sempre– són tots dos. Per això, pot
parlar de qualsevol d’ells com si qualsevol
d’ells dos fos algú altre. Però l’altre de de-
bò de Les pereres fan la flor blanca –el
primer llibre que va publicar Gerbrand
Bakker– és tres anys més petit que els dos
bessons. Es diu Gerson i és germà únic,
però té en Daan, un gos que fa molt més
cas a ell que no a als dos bessons o a en
Gerard, el pare. La mare no hi és. Viu a
Itàlia perquè va abandonar-los fa un
temps. Cinc cops a l’any els envia una

E Els ulls tancats
postal. Sí. Cinc postals en una època en
què el món virtual del Google, del Face-
book o del Twitter permet localitzar o co-
municar-se amb qui es vulgui molt més
eficaçment.

No acabo d’estar convençut que Les
pereres fan la flor blanca sigui un bon lli-
bre. Sembla que ho és. Té un comença-
ment que esborrona i que té molt a veure
amb el que anirem llegint: un joc d’abans
d’en Klaas, en Kees i en Gerson, a què en-
cara jugaven fins fa sis mesos. Avançaven

amb els ulls tancats, guanyava el primer
que arribava a tocar la meta que havien
triat: a vegades, una meta mòbil; a vega-
des, fins i tot una làpida d’un cementiri
proper. Del joc, en deien el Negre. Però
massa fressa de boixets i poques puntes,
que deia Víctor Català. Tot plegat, només
un indici.

Tampoc no estic convençut que aquest
començament de Les pereres fan la flor
blanca sigui gaire diferent del primer ca-
pítol, d’A dalt tot està tranquil, la novel·la
amb què Bakker va obtenir el Premi IM-
PAC 2010 i, a casa nostra, el Premi Lli-
breter de l’any 2012. Segurament és grà-
cies a aquells premis que Raig Verd es va
animar a publicar Les pereres fan la flor
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NOVEL·LA JORDI CAPDEVILA

ues històries amb fons musical,
que tenen en comú uns amors
passionals profunds i dues èpo-

ques ben diferenciades, s’entrecreuen en un
plató cultural: el Liceu barceloní, un esce-
nari tan lloat, atacat, bombardejat i odiat
des que va néixer, i que continua sent un re-
ferent bàsic en el món literari català.

En un dels dos relats, l’any 1993, hi tro-
barem l’Eduard, a qui una malaltia ha segat
la carrera artística i no pot viure “sense tre-
pitjar l’escenari del Liceu”, on dóna classes
de música. Serà l’Anna, que fa la neteja del
teatre, tartamuda però amb veu d’Àngel,
que el captivarà i li canviarà la vida. Però la
classe de cant que dóna a la noia toparà
amb l’afició que ella sent per fer teatre, en
un grup en què hi ha l’Enric, que també
s’enamora de les seves aptituds artístiques.
També apareixerà l’Àngela, una serventa fi-
del de l’Eduard, disposada a tot per con-
querir-lo. Però entremig, hi trobarem la se-
va mare Irina Bolskaia, una estrella del Bol-
xoi rus, amb un passat misteriós que condi-
cionarà totalment la vida del seu fill. Unes
amenaces anònimes per uns fets acorreguts
fa més d’un segle encara enterboleixen més
el relat.

Són uns fets que s’intueixen en la segona
narració situada a la Barcelona del 1860. Hi
trobarem un fracassat Armand, membre
dels Croats, un grup de joves benestants i
solters per vocació que intenten boicotejar
les actuacions del Liceu, ja que consideren
que al teatre Principal barceloní és on regna
l’essència artística. Al cafè del teatre és on
els Croats es troben per fer les seves tertú-
lies fins a la matinada, amb propostes de to-

D
Incendis artístics i passionals

ta mena contra els liceistes. La presència de
Glòria i Verònica fascinen la concurrència i
seran protagonistes d’unes històries passio-
nals transcendents. És especialment signifi-
cativa la relació de la Glòria amb l’Armand,
que genera una juguesca d’honor que no
sols enterbolirà l’estabilitat del grup, sinó
que generarà fissures irreconciliables de
llarga durada.

Les facècies dels dos relats es van entre-
creuant en la novel·la, un fet que permet

acarar les trames i situacions de cada narra-
ció, amb totes les seves virtuts i defectes
malgrat les diferències abismals d’entendre
la vida i afrontar-la en cada època. Com és
lògic, hi trobarem les actituds paral·leles in-
coherents que afecten les conductes dels
protagonistes literaris de totes les èpoques.
El poder de les emocions i passions senti-
mentals amb el sexe com a força construc-
tiva i destructiva, les devocions fervoroses
per l’art en general i la música en particular
i la força del diner per comprar i vendre
consciències són constants en els dos relats.
El doble drama real dels incendis devasta-
dors de què serà objecte el gran teatre bar-
celoní reflecteix la simbiosi dels triomfs i les
tragèdies fictícies que s’han generat durant
segles en el mateix escenari.

Un llenguatge adequat a la vida quoti-
diana, amb diàlegs a vegades ben teatrals i
unes descripcions i caracteritzacions sol-
vents, permeten endinsar-se en l’atmosfera
vivencial de cada època. Són uns temps,
convulsos els dos però a la vegada esperan-
çadors, que ajuden a entendre una mica
més la història d’una ciutat, inspiradora de
multituds de relats literaris.

Xulio Ricardo Trigo (Betanzos, 1959)
gallec de naixement però ben arrelat a Ca-
talunya, aprofundeix en el rerefons de la
ciutat gràcies a la seva especialització en el
relat històric. Escriptor i traductor del ga-
llec i el portuguès, afegeix amb aquest llibre
un nou capital al seu currículum, en què
destaquen novel·les publicades i ben acolli-
des com Després de l’oblit, El somni de Tar-
raco i El port del nou món. També és autor
d’una obra poètica important. ❋

Xulio Ricardo Trigo
narra una història,
que passa en dues
èpoques,
ambientada al Liceu
JUDIT FERNÁNDEZ
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blanca al cap de tres anys, tot i que no in-
diquen que és sobretot una novel·la juve-
nil. Gerbrand Bakker va tornar a escriure
amb la idea d’ampliar els lectors. El seu
esforç es nota sobretot a les primeres vint
planes. Però no n’hi ha prou de tornar-la
a coure perquè una poma ensucrada per-
di tot el gust del sucre. A Les pereres fan
la flor blanca hi ha encara el comporta-
ment sorprenent i inversemblantment

infantil de Gerard quan sent les paraules
de l’infermer Harald, una reacció fins i
tot menys madura que la dels dos bes-
sons, els seus fills. I hi ha un avís que hi
són i no hi són, segons el que exigeixi el
relat. I hi ha la repetició excessiva de fra-
ses de regust poètic, facilotes, a l’estil de
la que serveix de títol i que rellegim tot
sovint. I hi ha, encara, una ingenuïtat
aparentment innocent, però que no ho és
gens, al servei d’aconseguir un efecte sen-
se abans haver d’anar gaire al fons. Les pe-
reres fan la flor blanca pot arribar al cor
de molts lectors amb la mateixa accepció
com hi arriben moltes telesèries. Però té
la fondària d’una bassa. I les grans novel-
les són com els pous, van més al fons. ❋

LES PERERES FAN
LA FLOR BLANCA
Gerbrand Bakker
Traducció:
Maria Rossich
Editorial: Raig Verd
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Preu: 16 euros

Gerbrand Bakker va guanyar el Premi
Llibreter el 2012 amb la novel·la ‘A dalt tot
està tranquil’ / JUANMA RAMOS




