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a primera novel·la traduïda al català
de l’escriptor i editor Jonathan Lee, El
gran salt, és l’últim exponent de

l’abundant ficció britànica ambientada en
l’era de Thatcher. Uns anys durs, els de la
Dama de Ferro, que van originar títols com
ara l’esmolada La línia de la bellesa, d’Alan
Hollinghurst; la sàtira hilarant Menudo re-
parto, de Jonathan Coe; Billy Elliot, de Mel-
vin Burgess (tot un fenomen cinematogrà-
fic), i el recull de contes L’assassinat de Mar-
garet Thatcher, de Hilary Mantel.
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NOVEL·LA MARTA MONEDERO

Un miner amb una portada de diari sobre la mort de Margaret

Abans de
l’explosió

Amb el conflicte nord-irlandès de fons,
El gran salt s’ambienta en la tardor del 1984,
quan un home s’allotja al Grand Hotel de
Brighton per col·locar-hi una bomba que
posi fi a la vida de la primera ministra du-
rant la convenció del Partit Conservador.
Però més que centrar-se en l’atemptat, del
qual Thatcher en va sortir il·lesa tot i que va
deixar cinc morts –un fet que va sacsejar el
Regne Unit; fins i tot Morrissey hi va de-
dicar una cançó–, la novel·la s’articula a
partir de les vivències, les il·lusions i les
pors de tres personatges ficticis: un jove
de l’IRA, expert en explosius, una mica
passerell; un atleta retirat que regenta
l’hotel a mitges i espera que l’estada de la
Dama de Ferro li permeti ascendir a di-
rector general; i la seva filla, una adoles-
cent que hi fa de recepcionista mentre es
planteja què vol ser de gran.

La filla de la guerra
n una foguerada d’amor enmig
dels focs intensius al Front d’Ara-
gó, el soldat Pedro i la infermera

Núria engendren la Clara, una nena que
naixerà a Figueres en plena retirada i im-
pedirà que mare i filla puguin arribar a re-
fugiar-se a França. Aquest infant serà la
protagonista principal d’un relat que, amb
una sèrie d’històries encreuades, furga en
els sentiments dels personatges més que
en les aventures bèl·liques. L’amistat,
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l’amor, els ideals, les victòries, les derrotes
i frustracions i el dolor afegit que genera
un conflicte armat supera la violència in-
crustada en l’ADN de la guerra.

La narració s’inicia quan els refugiats a
França, Pedro i Quiles, enceten amb una
moto un viatge arriscat de tornada a Bar-
celona. El Pedro s’acaba d’assabentar que
seva filla Clara, que ja té dos anys i mig, ha
quedat òrfena de mare, executada dies
abans per la repressió franquista. Una

aventura arriscada dels dos exsoldats
anarquistes, que va avançant en un anar i
venir continu entre el passat i present i
amb un recorregut pels diferents paisatges
del relat per lligar la història.

Si bé el company de Pedro, Quiles, és el
narrador de la majoria de capítols, també
hi trobarem protagonistes singulars de la
història que fan sentir la seva veu. La tia
Berta, amb una força titànica per sobre-
viure, és un potent personatge secundari.
Ella, així com l’anglesa Margaret del Con-
solat britànic i el comunista Rómulo, ex-
pressen els seus punts de vista per ben lli-
gar la història. Un apart especial es mereix
la figura del frare, encarregat d’atendre es-
piritualment les execucions del Camp de
la Bota, clau per entendre el nus central i
el desenllaç.

Història colpidora i atractiva
Amb un llenguatge directe, detallista en
les descripcions bèl·liques, intimista fur-
gant els sentiments, dolorós en els mo-
ments crítics de la desfeta bèl·lica i emotiu
en el desenllaç, es va bastint una història
colpidora i atractiva. El descontrol assassí
de l’inici del conflicte i la guerra dins de la
guerra dels Fets de Maig del 37, són relats
enriquidors de la Memòria Històrica.

La candidesa infantil de la Clara, una
certa ironia en les relats més violents i
certs tocs de tendresa, compensen la ferot-
gia dels escenaris més cruels de la guerra.

Una aportació valuosa d’un escriptor
que ha fet tots els papers de l’auca en el
món literari. Filòleg de professió, J.N. San-
taeulàlia (Banyoles, 1955) ha conreat la
poesia (La llum dins l’aigua) i el llibre de
viatge (amb Pagodes i gratacels: un viatge
al Japó). També va deixar petjada amb les
novel·les Terra negra, L’absent i Yume. ❋

J.N. Santaeulàlia
ha escrit una
novel·la ambientada
a la Guerra Civil
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Per a Jonathan Lee, a vegades, l’abans és
més interessant que el després, tal com li
fa dir a un dels personatges. I en aquest
cas té raó. El pes de la novel·la recau en tot
allò que passa abans de l’explosió, tal com
explica en el pròleg Matthew Tree. Com
que sabem que la bomba va esclatar i qui-
nes van ser-ne les conseqüències –parado-
xalment, Thatcher va viure una resurrec-
ció política arran de l’atac–, el que ens in-
teressa en aquesta novel·la amb atemptat
és l’evolució dels protagonistes. La relació
entre el pare i la filla, l’aprenentatge de l’ar-
tificier de l’IRA, les frustracions diàries,
les rutines i els somnis dels tres personat-
ges, ben construïts, complexos, i tremen-
dament versemblants.

Contrasta la vida lluminosa dels hostes
que van i venen de l’hotel de Brighton
amb l’ambient més ombrívol dels anys de
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plom dels Troubles a Belfast, on el jove de
l’IRA viu amb la seva mare en una casa
humil de la Irlanda catòlica assetjada pels
unionistes. Un dels valors d’El gran salt és
com les dues realitats i les dues identitats
s’entrecreuen.

Lee té ofici, narra de manera desacom-
plexada, amb una prosa fresca i un ritme
trepidant. En bona part de la lectura, El
gran salt sembla un thriller contemporani
per com descriu els fets. I també deixa
anar un punt irònic que s’agraeix. Amb
tot, les últimes pàgines de la novel·la per-
den puntada. Potser l’autor la podia haver
acabat en el moment de l’explosió, però
opta per allargar-se una mica explicant
què els passa als personatges. De tota ma-
nera, la lectura és entretinguda i acaba de-
mostrant que té sentit deixar el conflicte
polític com a teló de fons. ❋

Les ombres
i els grecs

POESIA DOLORS FERNÁNDEZ

pología de las sombras, de Sílvia
Rins, ens ofereix un panorama
poètic estimulant, divergent, fins i

tot inquietant, apte per a aquell lector amb
ànsies de versos profunds que disseccio-
nin les veritats del nostre temps. Amb un
estil molt personal, trobem poemes deli-
cats i subtils, o incisius o irònics per mo-
ments. Perquè Apología de las sombras és
un llibre contemporani i valent, que ten-
deix ponts cap a un passat hel·lenístic del
qual l’autora beu, així com bona part de la
nostra cultura occidental.

Amor, sexe, desmitificats però mítics;
inseparables; entre la ironia i el tribut al
seu propi designi. I, sobre aquest tema
d’ara, de sempre, transgressió, incorrecció
moral, atreviment, com si tot fos la pro-
jecció d’algú que des de la seva cova (con-
nexió molt clara amb el mite de la caverna
de Plató), intentés esbrinar què passa fora,
i així saber de què va aquesta història que
és la vida. Un llenguatge precís, que inclou
terminologia científica quan ho creu ne-
cessari, per cercar la paraula justa, encara
que no sigui la més poètica des de la pers-
pectiva tradicional, sentimental i pseudo-
romàntica.

Apología de las sombras mostra un món
fosc, tèrbol, amb eclosions de llum fosfo-
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rescent, però fora de la gamma del rosa. No
és la seva tonalitat. El missatge que ens arri-
ba és que no podem oblidar que el cos i els
seus imperatius importen; que l’ànima
existeix en algun lloc que no és possible si-
tuar; que la relativitat de totes les coses
–més enllà d’aquesta certesa– ens fa extre-
madament difícil aprehendre-les i molt
menys jutjar-les. Una de les poques realitats
que ens arrelen al nostre propi ser és el de-
sig, glòria i maledicció de l’home i de la do-
na per igual, i que tant pot alçar-nos des del
sòl com enfonsar-nos irremeiablement.

Sense concessions ni tabús, ple de pa-

raules i imatges potents, Apología de las
sombras és, al meu entendre, un poemari
molt bell. Per sobre de tot destaca el seu ca-
ràcter innovador, així com l’actualitat te-
màtica i un llenguatge a través del qual s’in-
sereix en el nostre món i el nostre temps.
És, en definitiva, un agitador de conscièn-
cies, fins i tot del subconscient adormit que
tots preferim ignorar. Com en els mites
grecs –rerefons del llibre–, alguns dels seus
poemes són terribles, com oracles del segle
XXI. En aquest punt d’inflexió entre pre-
sent i passat radica una bona part de la seva
bellesa i del seu mèrit. ❋
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