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El crític i narrador Jordi Llavina ha guanyat amb ‘Nitrato de Chile’ la darrera edició del premi Josep Pla
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J
ordi Llavina, que és co-
negut per tots els lec-
tors de l’AVUI per les
seves col·laboracions en
aquest suplement, té

publicats tres llibres més, dels
quals destaquem La mà tallada
(Proa, 1999), una paròdia coent
sobre l’ofici d’escriure i el difícil
art de viure. Amb aquest premi,
el jove escriptor es consolida
com un dels valors de pes de la
narrativa catalana d’ara.

Nitrato de Chile no és una no-
vel·la on un protagonista fan-
tàstic aconsegueix la simpatia
del lector i l’arrossega fins al
final, on tot es resol més o
menys previsiblement. Nitrato
de Chile és un exercici literari
d’una intel·ligència i gust ex-
quisits on el narrador proposa
un marc de ficció a partir del
qual hi inclourà les seves preo-
cupacions intel·lectuals, estèti-
ques i vitals. Tècnicament, un
dels aspectes més destacats és
l’estructura circular del llibre,
que comença i acaba gairebé
amb les mateixes paraules: “La
llum era bruta de calitja, de
pols i de plomissol de colom”.
La pols amb què comença el
llibre es converteix en “pols de
runa” en el seu final. I és que,

com resa l’epígraf que clou el
volum, “La putefracció roman
en nosaltres; els homes se
n’han anat”. Una citació de De-
rek Walcott que se suma a la
llarga llista d’il·lustres que om-
plen les pàgines del llibre:
Anatole France, Pere Quart, J.P.
Sartre, K. Marx, B. Pasternak,
Anna Karénina, la tradició tro-
badoresca, J. Ribera, F. Kafka, E.
Hemingway, P. Valéry i A. Gide.
Noms que no són casuals i que
exhibeixen part del perfil in-
tel·lectual i estètic de Llavina.

NECESSITAT D’ESCRIURE
Gide li deia a Valéry que si tenia
necessitat d’escriure, que ho fes
amb els elements que tenia al
seu abast. I és el que trobem a
Nitrato de Chile, elements que
són molt propers al narrador
(en el seu món físic i en la seva
imaginació), i moments també

molt propers a la seva experi-
ència personal (“31 d’octubre
de 1969”). També flaixos que li
recorden la seva infància, com
el títol, l’anunci d’un producte
d’abonament per a conreus que
omplia les carreteres de l’Espa-
nya trista i fosca d’aleshores.

I Valéry –“sintaxi il·legible.
Tocs de geni. Cap gruix de pe-
netració psicològica”–, un po-
eta obsedit per la idea del cre-
ador, un monsieur Tête que re-
duí tot el procediment creatiu
a la construcció –arquitectò-
nica– de formes, i que es dei-
xava endur per l’inconscient
fins que, en acabar, s’exclama-
va: “Jo no sé què volia escriure
fins que ho he escrit”. El poeta
filòsof que insistia a escriure
una història de la literatura
amb els llibres realment més
llegits i de la seva influència.
Llavina hi insisteix.

El narrador avisa molt al
començament del llibre que
som al passatge de la Lluerna,
al número 23, que és “la casa
que vull descriure”. Allà co-
neixerem l’Ígor, un pintor
avantguardista incomprès per
tothom, i el Paul, un escriptor
que no té gaire més sort que el
rus. Entre pintura i literatura
el narrador condueix un text
escrit amb sobrietat i elegàn-
cia. Un text que demana ser
llegit i rellegit, per a la nostra
fruïció, i que té moments d’un
lirisme corprenedor: “Es pot
arribar a escoltar, el silenci?”.
Una vaca que mor moments
abans de vedellar, i ens deixa
la petja de la seva putrefacció.
Un pintor de vida mediocre
que, en arribar als quaranta,
es talla els cabells i es deixa
viure. Un escriptor que no pot
fer res amb la seva dona, que

l’enganya. Un món que s’es-
fondra i del qual només po-
dem retenir moments a la
memòria. La fixació per rete-
nir-la esdevé substancial.

Un d’aquests moments és la
història del pintor de pomes
verdes, un relat que s’interca-
la tot al llarg de la novel·la i
que dóna la clau del sentit que
per a Llavina té escriure: “No
hi ha facilitat [...]. Només te-
nacitat. Tenacitat i paciència”.
Ben a poc a poc anem entrant
ben endins d’una ploma que
es mostra tímida, però que té
molt a dir-nos. És per això que
diu dels homes que “s’assem-
blen als pinzells bruts: l’apa-
rença externa vol ser dura,
però la saliva minsa d’un petó
els estova, els amoroseix”. No
manquen tampoc escenes
d’un erotisme brutal i eixor-
dador (“es va obrir la crema-
llera dels pantalons i va sucar
la seva tita de sang en el cul
d’Ígor, quines pessigoles, pri-
mer, i després quin mal”), que
ens recorden el millor Porcel.

NARRADOR I TEMA DEL LLIBRE
“El rus introdueix llegendes
en els seus quadres” en un text
que inclou molta pintura;
pintura que és literària i que
confon els límits d’una cosa i
de l’altra. Una confusió que
deixa almenys una cosa ben
clara: Llavina és el narrador,
és el demiürg i és, també, com
bé deia el savi Montaigne, el
tema dels seus llibres.


