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NOVEL·LA FERRAN AISA

La Transició amb nom de cançó
X

avier Díez, historiador de
formació, ha publicat tres
novel·les: Geníssers (2007),
Banderes dels nostres tiets (2012) i,
ara, Hotel Califòrnia, totes tres editades per El Cep i la Nansa. En aquest
nou llibre, que comparteix títol amb
una famosa cançó de la banda nordamericana Eagles, Xavier Díez novel·la una història de la Transició
política espanyola. Una trama en
què apareixen nazis refugiats, jueus
que aspiren a la venjança, cacics locals, triangles amorosos, violència i
franquisme.
Una història que comença en un
poble inventat de la costa però que
podria ser qualsevol dels pobles catalans durant l’època de la bombolla
immobiliària quan Alba, regidora de
Cultura, sol·licita una excavació arqueològica d’urgència abans que un
jaciment romà sigui destruït per
construir al damunt un centre comercial. Un jove historiador format
a l’estranger i que ha muntat una
empresa de serveis d’arqueologia
rep l’encàrrec de fer les excavacions.
Aleshores, la història fa un salt enrere fins a 1973, en plena època franquista, quan la regidora i l’historiador eren amics.
I del passat tornarem al present
per anar desfent el fil del laberint de
la trama. Una situació que ens situa
en un moment històric: “L’OPA
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d’Endesa es complica. La cancellera
Merkel engega una reforma federal.
El líder xiïta Moqtada el-Sard signa la
pau, amb els sunnites de l’Iraq. Zapatero i Rajoy es llancen acusacions
mútues. L’habitatge bat un nou rècord de preu. Les notícies desfilen per
la ràdio després dels senyals horaris.”
D’aquesta manera l’autor ens fa saber
coses del seus temps, és a dir el nostre, dins de la correlació de forces que
han anul·lat la memòria històrica i les
històries viscudes a l’hotel Califòrnia
d’aquest poble de la costa. Un lloc on,
passades tres dècades, la retrobada
dels personatges obligarà a enfrontar-se a un passat i hauran de viure en
un poble que s’ha transformat radicalment, però que, a la manera de
Lampedusa, no ha canviat gens. Una
Transició que ha estat portada a terme pels fills del franquisme. Una història que esquitxa, com explica Díez:
“Posant sota sospita els ressorts de la
dimensió moral de la dimensió històrica, la dificultat per superar el passat
i escapar de la seva dinàmica, la dimensió ètica de la venjança. La crítica
als mecanismes profunds de dominació de la societat catalana, el fracàs de
la Transició així com la bogeria collectiva i la corrupció dels anys de la
pretesa bonança econòmica (2006) i
les seves connexions amb el passat.”
Xavier Díez ha novel·lat una història
brillant. ❋
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NOVEL·LA JORDI CAPDEVILA

Fotografia d’una vida
A
la Virginia li dol no poder tenir
prou imatges seves del pas del
temps per comprendre a fons els
canvis vitals que comporta anar afegint
anys. Pren una decisió dràstica: “Comença
a fer fotografies d’ella mateixa. Una mà, els
peus, les cuixes, un dit, l’anell que porta al
dit, els genolls. Després s’enfoca els pits.” I
només en troba un. L’altre se’l va endur fa
dos anys la cirurgia per extirpar el càncer
que li ha canviat la vida.
Ara està a Girona, la seva ciutat natal,
per assistir a l’enterrament del seu pare, un
referent de la seva infància i joventut. La
dependència paterna va ser clau per anar a

viure a Roma, trobar un llibreter lletraferit
amb qui crear una llibreria, casar-se amb
ell, tenir un fill que estudia cuina al Japó i
viure una època plena de satisfaccions. Però la mutilació física li va capgirar la vida.
Va abandonar el marit, la llibreria, la vida
social i es va tancar amb la seva malaltia en
un pis romà amb bones vistes.
El retrobament a Girona amb el record
del seu pare li permet emmirallar-se amb
el passat i donar voltes i més voltes sobre el
seu paradís perdut. En un monòleg distès i
reflexiu, cerca els paisatges, les pedres, les
flors, les persones i els ideals que van fer-la
madurar i que ara li obren la comprensió

sobre la malaltia. Els records d’adolescència, els estius d’Empúries i el seu primer
amor, a qui retrobarà, li desperten noves
il·lusions. Però el passat li ha deixat marques que no pot fotografiar però sí radiografiar. I li estampen imatges profundes
per retrobar la llum del futur.
Una prosa pausada, nítida, una llengua
col·loquial, directa, i una recreació dels detalls que conformen l’existència embasten
un relat emocional que en certs moments
voreja la poesia. El llenguatge és un valor
afegit a una trama ben construïda d’una
història, quotidiana i bàsica, un pessic de
comprensió al misteri de viure. ❋

L’HOTEL BLANC
DE LA PLATJA
Alba Sabaté
Editorial: Columna
Barcelona, 2016
Pàgines: 198
Preu: 18 euros

