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NOVEL·LA XAVIER COROMINA

arina Espasa (Barcelona, 1973),
periodista, jurat del darrer premi
Documenta, professora a l’Esco-

la d’Escriptura de l’Ateneu, crítica literària
de l’Ara i tot just encarregada per l’Institut
de Cultura de la nova oficina de Barcelona
com a Ciutat Literària de la Unesco, pocs
dies després de treure aquesta novel·la feta
amb el suport econòmic del Departament
de Cultura i acabada a la residència becada
per a escriptors de Ledig House, a la vora
del riu de Nova York, va publicar, al mateix
diari on treballen totes dues, una ressenya
crítica del recull d’històries Tot això ho faig
perquè tinc molta por, d’Empar Moliner, on
avivava, prèvia resposta via Twitter de l’au-
tora ressenyada, el debat sobre la compati-
bilitat de l’escriptura i la crítica literària.

M ‘Heil, hipster!’

Marina Es

El gran bucle (com sembla que havia de
titular-se El dia del cérvol) o rínxol, que en
diríem si la moda fos anar contracorrent,
no va acabar de girar fi i el debat va quedar
en uns quants comentaris a la plataforma
dels 140 caràcters i poca cosa més. I això
que és tan interessant i modern com tot
allò que no passa de moda i augurava una
promoció assequible. Això no obstant, vist
el seu nou càrrec, el moviment li ha resultat
prou profitós; semblantment als resultats
finals de l’aventura circular de Minerva, la
narradora protagonista de la novel·la.

Per acabar de situar el punt de vista des
del qual em sembla que el lector pot arribar
a gaudir del text, convé tenir present allò
que Joaquim Armengol en deia en la resse-
nya Les banyes trencades del cérvol publica-
da en el mateix diari de les dues autores:
“Calma una mica que en temps tan convul-
sos, mediocres i vulgars com els nostres en-
cara es puguin llegir algunes novetats lite-
ràries en un català ben escrit, abans no fem
la clucaina definitiva.” Se’m permetrà la ci-
ta, perquè la subscric del tot, la desgràcia
que anuncia. Com l’obra. Vegem-ho.

Sense voler-ne fer un spoiler (no pas per
res, perquè l’estratègia que el terme anglès
amaga, més aviat sóc partidari de dinami-
tar-la), direm que El dia del cérvol va d’una
noia que fa una tesi doctoral sobre el temps

NOVEL·LA LLUÍS LLORT

ant és la proporció autobiogràfica
d’una novel·la si l’obra és bona, si
el que se’ns narra té un interès, poc

o molt, universal, si el que és rellevant és el
fet i com se’ns explica i no que li hagi pas-
sat a l’autor. Que Philip Roth parli d’ell o
no, poc importa. Importa que Roth, par-
tint d’una anècdota, sigui capaç de, en la
majoria dels casos, reverberar-la fins a
convertir-la en un forat negre, en sentit
astronòmic, que xucla el lector.

Albert Forns (Granollers, 1982) gua-
nyador amb Jambalaia (un plat a base
d’arròs de la cuina cajun) del primer pre-
mi convocat per Anagrama de novel·la en
català, parla d’ell, o amb això hi juga. Seria
cruel comparar-lo amb Roth, la de Forns
és tot just la segona novel·la i es nota i en
fa bandera a l’obra, a més és jove i cal do-
nar-li temps, però no aconsegueix allu-
nyar-nos gaire del seu melic i, quan ho fa,
és amb referents que s’apropia, cosa ben
lícita, tot sigui dit.

Forns té una manera de narrar espavi-
lada, es mou bé entre els límits de la cor-
recció, de la modernor estilística, del joc
moderat. Té una mirada aparentment in-
nocent, humorística però que pot ser for-
ça autocrítica. Dialoga bé (només pateix
d’un cert excés de signes d’admiració) i
descriu amb solvència. Es fa de bon llegir,
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Arqueologia
de jardí

t’empasses Jambalaia sense excessius pro-
blemes. Bon senyal. Això Forns ja ho té,
doncs, i no és cosa fàcil.

“Jo m’imaginava que escriure era cons-
truir, aixecar alguna cosa, l’escriptura com
a arquitectura. Però ara m’adono que
m’he fet un tip d’excavar, que almenys per
a mi escriure s’acosta a l’arqueologia”, lle-
gim en veu del protagonista, i aquí hi pot
haver un dels problemes de la novel·la,
que quan l’arqueologia la fem al jardí de
casa no és arqueologia, és fer forats a terra.
Per sortir de les seves circumstàncies el
que fa, com altres escriptors i no és una
tècnica que sempre funcioni, és buscar el

recolzament en cites d’altres au-
tors i llibres (la llista als agra-
ïments sembla un innecessari
certificat d’intel·lectualitat) o les
cerques a internet sobre temes
diversos. Insisteixo, lícit, però
cadascú té la seva curiositat i co-
incidir pot ser complicat.
D’acord, tampoc no és proble-
ma de l’autor, ell explica el que
vol de la millor manera que sap,
com ha de ser, i si agrada, bé, i si
no, també.
    És lògic que les contraporta-
des facin d’altaveu del contingut
i és habitual que inflin les vir-
tuts, per això a vegades és acon-
sellable llegir-les un cop enllesti-
da la lectura de la novel·la en
qüestió. Aquesta no menteix,
perquè la llarga llista d’elements
citats hi són, però en cuina, in-
cloure molts ingredients i mol-
tes elaboracions no garanteixen
un bon plat. En literatura passa
el mateix. Hi llegim: “Novel·la
sobre la síndrome de la segona
novel·la”. I la columna vertebral
és això: un autor que ens parla
de les seves circumstàncies

mentre fa una estada per iniciar la seva se-
gona novel·la en una residència per a au-
tors en una petita localitat de l’est dels Es-
tat Units. Per això Forns descriu el primer
Sant Jordi del seu personatge, temes sobre
les agents literàries i els molts dubtes i
mandres i sobretot pors de com afrontar
la segona novel·la. Ho fa sense aportar res
de nou. Potser per a ell sí i per això ho ex-
plica, com la dona que té un primer fill i
sent la necessitat imperiosa de narrar l’ex-
periència com si mai abans ningú hagués
parit ni ho hagués explicat. Una obra
amena però més intranscendent del que
aparentment intenta oferir l’autor. ❋
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