
43
1 9 . 0 6 . 2 0 1 6

NOVEL·LA JORDI CAPDEVILA

ot és delicat en aquest relat en què
Anna Carreras ha decidit donar
una volta de mitjó al seu estil lite-

rari. Una nouvelle atractiva tant per l’esce-
nari escollit, París, com pels seus protago-
nistes, prou insòlits per no desentonar
gaire de la crua normalitat. Una trama
narrativa lineal i planera que invita a no
deixar la lectura. Un llenguatge senzill,
acurat i directe, amb un deix d’ironia i hu-
mor, ben amanit amb tics sorprenents, ar-
rodoneixen una història atractiva.

Juliette, la protagonista, lletraferida ac-
tiva, decideix presentar-se a un premi lite-
rari amb el convenciment absolut que el
pot guanyar. Però hi ha un petit problema.

T
Un gratificant canvi d’estil

El professor Lippman, que la té d’alumna
a la facultat, li deixa anar d’entrada que, si
depèn d’ell, “li juro que vostè mai no gua-
nyarà aquest premi”, mentre li llença el
manuscrit rebregat damunt la taula. Po-
dria ser un petit i desagradable entrebanc
si no fos perquè el guardó s’ha de guanyar
per unanimitat i un sol vot negatiu impe-
deix aconseguir-lo.

El que en principi és una discrepància
intel·lectual sobre el valor literari del relat
es va transformant en una soterrada di-
vergència de criteris més sensitius que no
pas científics. Mentre Juliette va refusant
amb solvència i serenitat les crítiques amb
poc fonament que fa el professor al seu

manuscrit, aquest va augmentant amb fe-
rotgia la seva aversió a les qualitats profes-
sionals i humanes de l’alumna. Una acti-
tud que deixa entreveure una frustració
emocional, obsessiva i desequilibrada.

Una faula sobre l’art de l’escriptura i els
premis literaris en què viu i reviu una con-
vulsió sentimental que va avançant amb
delicada progressió cap a un desenllaç te-
nebrós i lúcid a la vegada. La minuciosa i
exquisida estimació de la protagonista per
amanir el relat amb creacions culinàries
apetitoses és un bon condiment sensitiu
que arrodoneix la trama. La història no
destil·la un rerefons moral, tot i que respi-
ra una delicada lluita entre el bé i el mal,
entre la saviesa i la incultura, l’amor i
l’odi... Com en les faules de sempre, l’aver-
sió més profunda genera una potència
destructiva que només es pot combatre
amb l’antídot del raciocini i l’erudició.
Aquest canvi de fons i de forma, insinuada
en el mateix títol de la novel·la, deixa el
rastre d’una aproximació a l’estil narratiu
francès i la forma de vida i pensar oriental.

    Llicenciada en filologia catalana i es-
criptora vocacional, Anna Carreras (Bar-
celona, 1977) va debutar amb la novel·la
Camisa de foc (2008), seguida de Tot serà
blanc (2008) i Unes ales cap a on (2011),
unes obres més ben acollides per la crítica
que pels lectors. Se la va acusar de barro-
quisme literari, de crear trames enrevessa-
des i d’un llenguatge excessivament eru-
dit, que ella creu positiu, però que ha deci-
dit aparcar per escriure una narrativa més
entenedora i penetrant amb la voluntat
d’arribar amb més facilitat a l’ànima del
lector. Uns objectius no del tot aconse-
guits. La frescor literària del llibre merei-
xia l’extensió d’una novel·la més àmplia
que la reduïda paginació d’una nouvelle.
El lector tanca el llibre amb un delit de
continuar llegint. Una minúcia fàcil d’es-
menar en els pròxims títols. ❋
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POESIA FERRAN AISA

Per què serveix un poema
ván Rafael (Oviedo, 1976) és poeta i
arquitecte. Des del 2011 publica poe-
mes i contes al seu blog, Vozdetiza, i

participa en recitals i trobades poètiques
en diversos espais cultural i centres socials
de Madrid. Un dels primers poemes de
Monótonos golpes de estado es titula Un
poema no sirve para nada, i defineix perfec-
tament la idea que té aquest poeta de la
poesia contemporània, que sap perfecta-
ment quin és el valor que té la paraula es-
crita: “Un poema no sirve para nada. / Un
poema no romperá la luna del escaparate, /
Un poema no será la piedra que vuela por el

I aire. / Un poema no abrirá lo dedos ni alza-
rá el brazo. / Un poema no se agachará a por
el adoquín de la calzada. / Un poema no
cambiará el mundo.” Malgrat això, sap del
poder del vers per canviar les persones que
som tots els que no servim per res “ni si-
quiera / para cambiar el mundo”.

Iván Rafael presenta en aquesta auto-
biobibliografía, com la defineix, tot un ven-
tall de poemes que marquen el seu procés
vital a través dels versos que formen Mo-
nótonos golpes de estado, el seu debut. Ra-
fael no solament crea un ambient poètic
crític de la vida social actual, també adorna

els versos amb cal·ligrames a l’estil dels
avantguardistes dels anys vint. Entre
aquests experiments destaquen els poemes
Crisis, Historia de un embudo, Terroristas i
Rosa negra.

Rafael ha escrit uns versos clars com un
got d’aigua, que es llegeixen sense esforç i
que mostren aspectes íntims de l’autor, pe-
rò també col·lectius, sobretot de les gene-
racions actuals marcades per la crisi eco-
nòmica, com podem comprovar al poema
IBEX-35. Magnífic llibre, doncs, recoma-
nable a qui vulgui saber quina poesia es fa
avui dia a la península Ibèrica. ❋
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