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pasa ha publicat una nova novel·la / JOSEP LOSADA

circular en la novel·lística medieval i un dia
coneix un noi que li fa viure una aventura
de llibre de cavalleries, una aventura dels
textos postartúrics precursors del realisme
ficcionalitzat de la novel·lística del segle XV.
És a dir, de la novel·la que costa tant de tro-
bar ara. Les situacions anecdòtiques són
tan típiques com la mateixa expressió, que
apareix tan repetida que el lector que no se
n’adona és que no pren en consideració la
perspectiva que li aconsello: “els típics pas-
sos”, “la típica carn de canó”, “la típica po-
sició”. Confirmen que no és accidental sinó
una característica de l’estil que perpetra, la
reiteració dels demostratius (“aquella pre-
sència massissa”, “aquell pany defectuós”,
“aquella flonjor al cap”), l’explotació de
pleonasmes i superlatius (“es veia deixada,

tancadíssima”, “un rebost equipadíssim”),
l’ús desacomplexat del lèxic (“emperadora
romana”, “en un tancar i obrir d’ulls”) i de
les comparacions i les metàfores (“perquè
ell, de mort, no en té ni un pèl”, “jo em vo-
lia tornar transparent, com una morta”).

En fi, el lector gaudirà d’aquesta lectura
si pren la perspectiva diletant d’aquell qui
observa com se’ns empassa el corrent de la
modernor descurada, que és aquella que
perpetra com a col·loquial el desori dels
pronoms (“El primer carregava una corda
d’escalar a l’espatlla i quatre mosquetons.
N’hi va donar dos al seu company”, “li vaig
preguntar a la Raquel”, en concomitància
amb els “que s’arraïmen [sic] a la barra”
d’un bar per prendre una cervesa i es dei-
xen “hissar” [sic] en una furgoneta. ❋
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NOVEL·LA ÒSCAR MONTFERRER

nfidels a la pàtria, de voluntat humo-
rística, es pot definir pel que no és i,
també, pel que sí que és. Tot i que la

protagonitzen polítics, no és una comèdia
sobre política. Tot que hi ha embolics, no
és una comèdia d’embolics. Tot i que s’hi
esmenten fets d’una realitat actual, la cata-
lana, no és una comèdia sobre l’actualitat
de Catalunya. Tampoc no entraria amb
comoditat en els cànons de l’humor intel-
lectual ni seria útil a l’hora de fer-se una
idea de com funciona un diari. I possible-
ment tampoc no seria la pedra Rosetta
que permetés entendre els mecanismes de
la política. Des d’un altre punt de vista,
com a novel·la eròtica, Infidels a la pàtria
faria figa –en el sentit metafòric de l’ex-
pressió– i aquells i aquelles que ja no ne-
cessiten tutorials per executar les propos-
tes acrobàtiques del Kamasutra no hi tro-
baran passatges que els obrin la porta a
noves proeses fisicoamatòries.

Tot el que Infidels a la pàtria no és no
juga pas a la seva contra perquè la novel·la
amb què el periodista Jordi Panyella deixa
de banda els llibres de reportatges –ni que
sigui conjunturalment– té entitat pròpia.
L’autor de Fèlix Millet, el gran impostor
(2012) i de Salvador Puig Antich, cas obert
(2014) canvia completament de registre
en aquesta seva estrena en el món de la fic-
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ció, que ja se sap que és menys estranya
que la realitat. Per això, comptat i debatut,
Infidels a la pàtria és, si fa no va, una revi-
sitació de l’esquema clàssic dels contes en
què cal la participació d’un príncep blau i
una noia que ha de ser necessàriament
una mica bleda per tal que tot acabi com
ha d’acabar, amb un final feliç aparellat a
l’ideari de Walt Disney, no pas al de les in-
fluències de la globalització concretada en
la lliure circulació de les persones provi-
nents d’una part determinada de l’Àsia.

I si bé és cert que Panyella ha escrit un
conte, també ho és que ha posat la màqui-
na de fer faules al límit de les revolucions i

n’ha mantingut l’agulla indica-
dora incrustada a la zona ver-
mella.
    A priori, l’especulació provo-
cada per la informació de la co-
berta i la contracoberta fa pen-
sar que Infidels a la pàtria és el
resultat de mesclar el submarí a
les estovalles que va idear Joan
Barril (a.c.s.) i l’amant bilingüe
que va elaborar Juan Marsé, pe-
rò la realitat escrita esbudella
l’especulació. Els protagonistes
de la novel·la són l’Ernest Au-
daç, president de Catalunya i
posseïdor d’un entrecuix que
més que el corn de l’abundància
sembla un ramat de nyus del Se-
rengueti de l’abundància, i la
Carmela Ramírez, que hom no
es pot estar d’imaginar com una
mena de Frankensteina elabora-
da a base d’Inés Arrimadas, Alí-
cia Sánchez Camacho i una exu-
berant garota brasilera amb ca-
pacitat de provocar torsions del
coll del nivell nena de l’Exorcista
plus. Ell vindria a ser el príncep
blau i ella, la noia toia.

Infidels a la pàtria és, bàsicament, el re-
lat de l’evolució de la història de tots dos
basada en la seva capacitat d’exercir un
coneixement mutu profund i exhaustiu
–en el sentit bíblic de l’expressió–. La seva
història l’amaneixen personatges col·late-
rals que pateixen, en bona part dels casos,
els danys que els pertoquen atesa la seva
condició. I, amb tot això, l’autor elabora
una òpera bufa hiperbòlica, desmesurada,
irreal, exagerada, descordada i poca-solta
en què el que mana de veritat és l’animus
iocandi. No pot ser llegida de cap altra ma-
nera perquè, com la cèlebre prova del co-
tó, l’autor no enganya amb el seu text. ❋
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