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CRISTINA CALDERER

Joan Agut va ser finalista en l’última edició del premi Sant Jordi de novel·la

Joan Agut: la bella i noble
dèria de contar històries

N A R R A T I V A

J O A N J O S E P I S E R N

Aquest és un
gran llibre que
evidencia la
mà d’un gat
vell en l’ofici
d’explicar
històries

Tots estem sols,
ens diu Joan
Agut, en el
camí que
recorrem des
que naixem
fins que morim

Joan Agut, Gombó i míster
Belvedere. Finalista del Premi
Sant Jordi de novel·la 2000.

Edicions Proa.

Barcelona, 2001.

D
esprés de La mirada
del cec, al meu parer
una de les novel·les
més remarcables
aparegudes a casa

nostra l’any passat, he de re-
conèixer que tenia moltíssima
curiositat per veure cap a on
s’encaminaria l’obra posterior
de Joan Agut, aquest singular
barceloní nascut l’any 1934
que, després de passar-se tota
una vida editant llibres d’altri,
quan tenia seixanta anys va
decidir posar-se a escriure pel
seu compte. Així, doncs, un
bon dia del 1995 va arribar a
les llibreries el recull de con-
tes El dia que es va cremar el Li-
ceu, dintre d’una col·lecció de
l’Editorial Columna dedicada
a autors debutants. Quatre
anys després la novel·la Resca-
tats de l’ombra i, ara, fa dotze
mesos, la ja esmentada La mi-
rada del cec. Tres llibres que,
títol a títol, configuraven un
conjunt de qualitat creixent i
que ens dibuixaven la figura
d’un autor dotat amb sentit
del gust literari, amb un con-
cepte del rigor molt alt i, so-
bretot, tocat per la vareta
màgica de l’àngel de la nar-
rativitat. Tocat, vaja, per la
vella, bella i noble dèria de
contar històries.

Per això quan la passada Nit
de Santa Llúcia, en adreçar-se
al públic del Palau Nacional
de Montjuïc després de rebre
els honors de finalista del
premi Sant Jordi, Joan Agut va
explicar que Gombó i míster
Belvedere era una road movie
protagonitzada per dos perso-
natges de circ –un gegant de
dos metres vint i mentalitat

de nou anys i un nan de sei-
xanta anys i vuitanta-cinc
centímetres– vaig tenir la in-
tuïció que la trajectòria as-
cendent mantinguda fins a La
mirada del cec no només conti-
nuaria amb aquest nou llibre
sinó que experimentaria un
notori salt endavant.

UN GRAN LLIBRE
Ja sé que en un treball tan se-
riós i reputat com és aquest de
comentar en veu alta els lli-
bres que hom llegeix no s’a-

costuma a admetre el valor de
les intuïcions sense la base
empírica que dóna la lectura
del llibre. Puc assegurar, però,
que ara, després d’un parell de
lectures seguides, els resultats
confirmen tot el que ja m’ha-
via imaginat d’avançada: Se-
nyores i senyors, Gombó i míster
Belvedere és un gran llibre.

Un gran llibre que, a més a
més, evidencia la mà d’un gat
vell en l’ofici d’explicar histò-

ries ja que combina sàviament
l’amenitat del plantejament
–les seves pàgines són plenes
de personatges que entren i
surten el temps just d’expli-
car-nos les seves respectives
aventures– amb el sentit úl-
tim de l’argument, un delicat
cant a la millor aventura que
pot emprendre l’home: la re-
cerca de les respostes a les
grans preguntes que ens for-
mulem sobre el sentit de l’e-
xistència.

L’acció de Gombó i míster Bel-
vedere s’inicia un dia d’abril
del 1999 a Sagunt quan el circ
en què treballen els dos pro-
tagonistes plega definitiva-
ment les seves lones. Sense
lloc concret on anar, míster
Belvedere recorda les cartes
del seu oncle Jaume –lil·lipu-
tenc com ell i conegut en el
món del circ com el Milho-
mes– que un bon dia del
1969, just en complir cin-
quanta anys, va decidir aban-
donar la vida errant i ingres-
sar en una comunitat sufí de
Bolonya. L’última carta que
l’oncle va escriure al seu nebot
abans de morir era una invi-
tació a continuar el seu ma-
teix camí. Una carta que aca-
bava amb una frase definitiva:
“Qui té una bona naturalesa se
salva, qui té el cor feble es
trenca”. Per això des de Sa-
gunt, lleuger d’equipatge i
amb la companyia del gegant
Gombó, míster Belvedere es
decideix a fer un pelegrinatge
fins a la ciutat de Konya, a
l’Anatòlia central, a la recerca

de l’home sant l’amistat del
qual tant buscava l’oncle Jau-
me: el poeta sufí Rumî, mort
set-cents anys abans.

‘QUALSEVOL NIT...’
La novel·la, doncs, és la des-
cripció de les vint-i-una etapes
–escrita cadascuna sota l’ad-
vocació d’un arcà major del
Tarot– d’aquest viatge a la re-
cerca d’un ideal de perfecció a
través de Catalunya, França,
Itàlia, l’antiga Iugoslàvia i
Turquia. Un trajecte al llarg

del qual ens trobarem amb
personatges diversos com ara
Stan Laurel, el comissari
Montalbano, Daniel Pennac i
el senyor Malaussène, una ac-
triu del Hollywood dels anys
vint, una noia enamorada, un
pintor d’ànimes, un mariner
assassí, Isaac el Cec, un gitano
de Perpinyà que ven amulets,
un filòsof de Trieste, una par-
tida de guerrillers kurds, un
xeic de la mesquita de Suley-

man el Magnífic i molts altres
personatges insòlits i inobli-
dables, cadascun amb la seva
petita història al cabàs, en un
festival narratiu que remet,
per la tendresa que emana el
conjunt i per la rica varietat
dels tipus que s’hi descriuen,
al Qualsevol nit pot sortir el sol del
gran Sisa.

Gombó i míster Belvedere ens
parla de coses agradables
d’escoltar com la fraternitat,
la necessitat de viure amb el
cor net o de sentir-nos perma-
nentment infants. Però també
ens ve a dir altres coses menys
dolces d’escoltar com, per
exemple, que a fi de comptes
vivim en permanent solitud i
que la vida que ens envolta
pot tenir una aparença festiva
i multicolor com l’espectacle
del circ que va de poble en
poble deixant petja en el re-
cord de la gent, però que en el
fons està condemnada a no
arrelar enlloc. Tots estem sols,
ve a dir-nos Joan Agut, en el
camí que recorrem des que
naixem fins que morim. I com
a únic mapa del país del que
provenim només ens queden
aquelles imatges que puguem
ser capaços d’evocar anys en-
llà: la música d’una funció de
circ, l’olor d’espígol de la ma-
re, les espardenyes del pare,
una carta torbadora de l’oncle
o els ulls d’una noia mori-
bunda que diu que ens estima.

SOLITUD I DESARRELAMENT
Tots els personatges que van
creuant-se en el camí dels dos
pelegrins són, doncs, versions
diverses d’una mateixa soli-
tud, d’un mateix desarrela-
ment. També d’una mateixa
set de recerca. En aquest sen-
tit, sota la capa multicolor del
seu relat, Joan Agut aprofita
per parlar-nos d’altres sensi-
bilitats i d’altres maneres de
percebre la realitat que ens
envolta i d’interpretar els fe-
nòmens del cos i de l’ànima.
No és aquesta la primera ve-
gada que ho fa, però sí que és
ara, en convertir aquesta re-
cerca de la perfecció en l’eix
central del seu llibre, quan
assoleix unes cotes més eleva-
des.

Llegeixin Gombó i míster Bel-
vedere: es trobaran amb un lli-
bre divertit, intel·ligent i sug-
gestiu. Ple d’històries interes-
sants i de moments inoblida-
bles. Estic segur que cada lec-
tor trobarà els seus episodis
preferits; tanmateix si a algú li
pot servir d’alguna cosa sàpi-
guen que a mi m’han emoci-
onat especialment l’escena
amb Isaac el Cec, la història de
Lucas, el taverner gitano de
Gènova, el capítol dedicat a
Daisy Barker, actriu de cinema
mut retirada a Venècia, el di-
àleg amb la Mort en un vaixell
camí d’Albània i, sobretot,
l’excepcional desenllaç. Dos
capítols finals inoblidables
que projecten definitivament
molt amunt la sageta que
Agut havia llançat amb força
en el primer paràgraf del pri-
mer capítol del llibre.

Suposo que si han arribat
fins aquí és innecessari que
em despengi dient que Gombó
i míster Belvedere és la millor
obra publicada fins avui per
Joan Agut.


