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PREDILECCIONS D. SAM ABRAMS

na de les àrees més problemàti-
ques i difícils de la narrativa mo-
derna i contemporània són les

novel·les i els contes que giren a l’entorn
d’un protagonista jove. Sovint la crítica
maltracta aquestes creacions perquè per
error es deixa guiar només per l’edat físi-
ca del protagonista, relegant les obres a
la categoria de literatura juvenil. Per això
hem trigat tants anys a adonar-nos que
novel·les com Mouchette, de Bernanos,
Kim, de Kipling, i Allò que Maisie sa-
bia, de James, o, fins i tot, L’illa del tre-
sor i Peter Pan, eren obres adreçades a
un públic lector adult. En alguns casos,
però, ha quedat ben clar des de l’inici i
el Retrat de l’artista adolescent, de James
Joyce, en seria un bon exemple.

Ho sapiguem o no, ha estat i és un dels
grans reptes de la narrativa moderna i
contemporània escriure una novel·la que
presenti un jove que sigui plausible, és a
dir, que sigui un jove de veritat, creïble, i,
alhora, que esdevingui un suport o un
pretext a través del qual l’autor pugui ex-
pressar idees que superen clarament els
paràmetres mentals del protagonista. És
un joc creatiu arriscat que es fonamenta
en una trampa ben dissimulada. Maisie
sap molt més del que pot saber a la seva
edat, però James la construeix tan bé que

U

Sara Amat:
ser o no ser

ens empassem el frau sense oposar cap
resistència. 

Pep Puig (1969), el novel·lista i contis-
ta terrassenc, ha intentat seguir el camí
de Bernanos, Kipling i James, però no se
n’ha sortit, al meu parer. La vida sense la
Sara Amat  és a mig camí dels dos ex-
trems possibles: és massa sofisticada per
ser una novel·la juvenil i no és prou ma-
dura i complexa per ser una lectura enri-
quidora per a adults. El relat dels 12 dies
de la fuga de Sara Amat durant les vacan-
ces d’estiu, amagada a casa de l’àvia Maria,
cal Sabater d’Ullastrell, del coprotagonis-
ta, Pep Puig, no s’enlaira més enllà del
món real d’un noi preadolescent que en-

tra tímidament a l’adolescència. En canvi,
Sara Amat se’n passa per l’altre costat per-
què és poc versemblant o consistent ja
que és una mena de Lolita desvetllada pe-
rò desproveïda de la seva potent càrrega
de contradiccions naturals. Pep vola mas-
sa baix i Sara vola més alt però sense
gruix, sense credibilitat.

La novel·la de Puig és el que anomenen
un fracàs magnífic. La novel·la no acaba
de reeixir, però altrament té molts mèrits
artístics com la llengua, l’estructura, l’ar-
gument, el ritme narratiu, el marc tempo-
ral... Amb tants elements a favor és una
veritable llàstima que l’autor no fes el salt
formal i conceptual que exigia el text. ❋
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Georges de La Tour, un mestre de la llum

GABINET DE CURIOSITATS ARTUR RAMON

entre tots estan visitant la fira de
les vanitats a Madrid, me’n vaig
al Prado a veure Georges de La

Tour. Arribo a l’hora de la migdiada i no
hi ha ningú. Una mostra monogràfica que
aplega trenta-un dels quaranta quadres
coneguts del mestre de Lorena. La Tour
simbolitza el triomf de la historiografia de
l’art en tant que va ser redescobert fa cent
anys per Hermann Voss rescatant-lo de
l’oblit de tres segles. Repasso el seu apos-
tolat sobri, la vella d’ulls plorosos que pre-
ga mentre els músics es barallen, els dos

M vells menjant pèsols que vénen dels Car-
racci i es projecten en Giacomo Ceruti, la
parella, un matrimoni, que prefiguren
Chardin, els sant Jeroni de pell de mante-
ga que es flagel·len i els que llegeixen car-
tes d’alabastre, els efectes de la llum que
surt de les espelmes i banyen les habita-
cions desertes de les magdalenes.

No m’agraden les seves dones que sem-
blen nines grans, exceptuant la noia del
turbant del quadre del Metropolitan, que
és bellíssima. Descobreixo que el nen que
dorm en els braços de la seva mare sembla

aquests bebès reborns que s’han posat de
moda i no només surten a les pel·lícules
fent-nos passar gat per llebre, també subs-
titueixen frustracions maternals.

La imatge del sant Josep Fuster és su-
blim, com ho és la de l’àngel que porta la
llum. La Tour es la fusió de les formes geo-
mètriques de Piero i la llum greixosa de
Caravaggio. Un mestre de la llum, sí, com
ho fou el professor Milicua que va redes-
cobrir el sant Jeroni del Prado i a qui se li
dedica justament aquesta gran mostra. No
se la perdin. ❋




