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Antoni Pladevall ha escrit una combinació de dietari, poemari, narrativa i assaig

Contra la força del corrent
N A R R A T I V A P E P R O S A N E S

Antoni Pladevall i Arumí, La
mentida original. Emboscall

Editorial. Vic, 2000.

C
ontradirem el bon
editor Jesús Aumatell
quan afirma a la so-
lapa del llibre que “la
relació [...] amb un

hoste tan especial [...] vertebra
de cap a cap tot el relat”. És
veritat que La mentida original
s’ocupa de l’estada d’un croat,
en Vito, a casa de l’autor, els
anys de la guerra provocada
pels que ara reclama el TPI.
L’hoste ha fugit dels horrors
d’aquell infern i els lectors
flairem la tensió i la perversitat
d’aquesta història mai no
completament explicada, però
prou suggerida i que podem
arribar a comprendre, si això
és possible, sense tenir un tast
directe de la realitat. Evident-
ment que és possible i d’això
precisament se n’ocupa la lite-
ratura. Justifica el títol la pri-
mera trobada a Slavonski Brod,
la mentida feliç que hi ha a
l’origen.

La interrupció accidental
d’un viatge permet la trobada.
Es continua després cap a Grè-
cia i ja tenim l’excusa definitiva
de l’obra, “el contrapunt de di-
verses reflexions personals”.
Llavors sabem ben bé on som:
davant d’un dietari, que la sa-
viesa editorial ha encabit en
una col·lecció inicialment no-
més destinada a poesia i que
ara incorpora també altres tex-
tos afins. Que teníem entre les

mans un dietari ho sabíem des
del principi, perquè no se’ns ha
enganyat en cap moment i ens
adonem del luxe de llibertat del
text, que no és novel·la ni assaig
ni poesia ni llibre de viatges,
però conté de tot, amb minuci-
oses descripcions i delícies de
pensaments. Si la història del
croat és l’esquelet d’aquesta
prosa, les altres pàgines que fan
de farciment esplèndid del gall
en són el sistema nerviós. Tot
ben compacte.

Si a voltes no es reté prou
l’amic croat, a canvi es guanya
el que la mirada amb un ob-

jectiu nou pot oferir. L’objectiu
nou de la mirada sempre és
arbitrari, característica essen-
cial dels ulls de la literatura.
Per comprovar-ho, podem lle-
gir, per exemple, l’evocació
pavesiana d’El nen dels terrers (p.
25), com es comenta l’aparició
d’una deessa grega viva (p. 72)
i l’apunt crític de La poesia sota
mandarinat (p. 43). Tot plegat
ben amanit per la fastuositat
en l’ús d’una llengua que està
propera a la depressió i que
tensa entre l’arcaisme, l’exhi-
bició de cultismes, la docu-
mentació d’un sibarita de les

formes populars i el perfum de
tocs de carrincloneria per des-
pistar, amb la precisió d’un
rellotger equilibrant-ho. A més
a més, el dietari demostra una
cultura llibresca extraordinà-
ria que, per no moure’ns de
l’entorn més pròxim, pivota de
Sòfocles a Carles Riba i l’Anna
Dodas. No parlem pas d’un ar-
tefacte destinat a criar pols, si-
nó dels trossos de vida que
hem volgut, temut o consentit.

“El mite explica l’enyor per
unes condicions de vida mi-
llors i qüestiona, de retop, la
mortalitat humana [...]. El mite

de l’expulsió del paradís sem-
pre enclou la formulació d’un
ideal: la felicitat enyorada, la
immortalitat”.

La citació de Bernhard que
també s’hi troba és il·lustra-
dora, com a veritat que acom-
panya la mentida titular: “El
món és ple d’esguerrats.
Anem pel carrer i no trobem
sinó esguerrats. Convidem
una persona i tenim un es-
guerrat a casa”.

CEGUESA EDITORIAL
I si hem començat parlant del
bon editor que ens concedeix
el privilegi d’assaborir el die-
tari d’Antoni Pladevall, també
podríem recordar la mesqui-
nesa d’editors barcelonins i
valencians que abans havien
rebutjat una novel·la, encara
inèdita, La lliça bruta, pel seu
nul interès comercial (magní-
fica raó literària!), o que varen
badar semblantment en
aquest cas.

Aquest comentari hauria de
ser part d’una hipotètica secció
de llibres recuperats, que ja
existeix, de fet, en aquest ma-
teix suplement. Encara que La
mentida original és relativament
recent, la mateixa naturalesa
de la seva edició, producte
d’una editorial artesanal, no
en pot garantir una difusió
generosa, l’accés als canals de
difusió habituals. Contra la
força del corrent de silenci que
s’endurà, doncs, el llibre,
plantem l’estaca de l’elogi ob-
jectiu que s’oposa al procés
natural de destrucció de les
coses i la gent. Hi lliguem la
corda que voldrà salvar de la
inèrcia del corrent.

Cròniques de la soledat urbanaN A R R A T I V A

A L Í C I A T O L E D O
Rafa Gomar, Viure al ras.

Tàndem Edicions.

València, 2000.

E
l recull de contes Viu-
re al ras, de Rafa Go-
mar, és el tercer títol
publicat en la jove-
níssima col·lecció Va-

lències, de Tàndem Edicions. El
naixement d’aquesta col·lecció
representa l’eixamplament
d’horitzons d’un projecte edi-
torial que, tot just, acaba de
celebrar el seu 10è aniversari i
que, en un primer moment, es
concentrà exclusivament en la
literatura per a infants i en la
producció de materials didàc-
tics per a l’aprenentatge del
català a l’escola valenciana.

Convindrà el lector que sole-
dat, incomunicació, rutina, re-
lacions de parella, decepció,
vellesa... es compten, en l’actu-
alitat, entre el repertori de ca-
bòries més sovintejades pel
ciutadà normal. Si es tractava,
doncs, de brindar una bona
mostra dels temes que obsedei-
xen el dia a dia de l’individu del
nostre temps, Rafa Gomar
llança el dard i encerta, de dret,
el blanc. Hi trobem també l’ull
cuitós i crític de l’escriptor que

es mostra implacable amb els
excessos de la societat que l’en-
volta, com ara la hipocresia i
l’engany de la imatge publici-
tària (Trex). L’autor, però, ataca,
especialment i sense indulgèn-
cies, les impostures dels capi-
tosts locals de les lletres i la
cultura, dels seus sequaços i la
pretenciositat dels cerimonials
de lliurament de premis (Apunts
per a una sociologia de flor natural
i 250.000 pessetes). Fet i fet, l’en-
granatge literari ocupa un lloc
central en aquest volum. I ho fa
des del mateix instant de la
creació, com és el cas de Dona
davant l’espill, on l’autor juga la
basa del discurs metaliterari.
De manera que, a mesura que
avança en la trama i que perfila
els personatges d’aquest relat,
de retruc reflexiona sobre els
neguits i els vertígens que im-
portunen l’escriptor a l’hora
d’arrodonir el seu treball.

Tanmateix, no serà aquest
l’únic element aglutinador del
conjunt de narracions. Hi ha
també l’espai com a punt de
trobada –la ciutat de València–
i les múltiples referències a

l’actualitat –el felipisme, la
Guerra dels Balcans, els des-
propòsits acumulats al voltant
de la creació de l’Acadèmia Va-
lenciana de la Llengua...–. No
podem estar-nos, doncs, de
qualificar de viu i furiosament
pròxim aquest recull de relats,
que ens fa sentir còmplices
seus, a la primera i definitiva
picada d’ull. No obstant això, el
retrat de la soledat i la inco-
municació urbana és el màxim
distintiu de la literatura d’a-
quest escriptor saforenc, que
fou el guanyador de l’últim
Premi Víctor Català, el 1980,
amb l’obra Legítima defensa.

Les històries de Gomar estan
poblades de personatges atuïts
que, dintre les diverses situaci-
ons en què es troben, cerquen
insistentment i de manera fre-
nètica, en la immensitat de
l’urbs, el contacte i la com-
prensió. D’altra banda, la capa-
citat d’oscil·lar del lirisme més
dramàtic a la paròdia i la de-
formació grotesca confirma el
mestratge de l’autor. En Viure al
ras, si el temperament càustic i
mordaç de Gomar ens traslla-

da, en ocasions, al límit de la
hilaritat, en d’altres ens mena
pels viaranys dels sentiments i
els estats d’ànim de l’individu.
En definitiva, el lector transita-
rà els paratges més inescruta-
bles de la tendresa humana
amb una motxilla carregada de
bon humor. Aquesta fluctuació
en el to de les seves històries
incideix, de manera essencial i
definitòria, en l’estructura del
llibre.

LA PART MÉS INTROSPECTIVA
La primera agrupació de relats,
que es revela més introspectiva
i amb un llenguatge més líric,
és una resposta literària al dra-
ma i a les reaccions davant la
mort d’una persona estimada.
Els contes de la segona part
deambulen per l’àmbit domès-
tic i quotidià de les relacions
personals. Són retalls de vida
amarats d’una lúcida ironia,
que en ocasions freguen la ca-
ricatura. I en la tercera part, la
realitat es distorsiona i pot ar-
ribar a l’absurd. Heus aquí el
Gomar més proper al realisme
màgic de postguerra, que par-

ticipa de l’univers fantàstic que
creà Pere Calders, on l’absurd
arriba amb aparent senzillesa,
per instal·lar-se en el quefer de
cada dia, en la realitat més
tangible.

En Enemics potencials, la sim-
ple feina de penjar un quadre
es converteix en un vertader
martiri a causa de les malèvoles
intencions d’un clau que s’hi
rebel·la amb la complicitat del
martell. O aquell que, discon-
forme amb el món que l’envol-
ta, decideix transformar-se en
ximpanzé (Febleses). Com en
Calders, pot passar-hi, en qual-
sevol moment, qualsevol cosa.
Com a No és ací!, on un executiu
agressiu que anhela una mica
de pau i tranquil·litat, s’instal·la
el cap de setmana en el xalet.
Tot, en aparença, és ferm, or-
denat i segur, tanmateix, s’es-
devé l’absurd: un riu de gent
s’hi presenta inesperadament
amb l’ànim d’assistir a una fes-
ta que ningú sembla haver or-
ganitzat i que, malgrat tot,
acaba celebrant-s’hi. Màgiques
són, doncs, aquestes rebel·lies
d’objectes, metarmofosis kafki-
anes i aparicions sobtades i in-
explicables, esquitxades, però,
totes i cadascuna d’elles, de
tints còmics, que persegueixen
estremir el lector i capbussar-lo
en la reflexió sobre la dura i
monòtona condició humana.


