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Lluís-Josep Comeron, finalista del Josep Pla 2001

Elegia del fracàs
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Lluís-Josep Comeron, Una cantonada al
desert. Destino. Barcelona, 2001.

L
luís-Josep Comeron, finalista
del premi Josep Pla 2001, fou
saludat per algun comentarista
de premsa com a un “jubilat en
flor”, un young sixtie, que, de-

passada la seixantena, feia el seu debut
en les lletres catalanes. Segons l’esmen-
tat comentarista –Xavier Bru de Sala–,
el fet d’aparèixer a una determinada
edat “els compensa de l’absència total de
manies, compromisos i càlcul de parà-
metres generacionals o de qualsevol al-
tre tipus. Escriuen, doncs, des d’una to-
tal, sorprenent i envejable llibertat”.

Tot i la novetat, Comeron no venia pas
del no-res, sinó que darrere la seva per-
sonalitat de narrador hi ha una persona
que ha dedicat molts anys al món del
cinema com a crític i guionista, com a
director i productor de curts i llargme-
tratges, on ha aconseguit importants
premis, tant nacionals com estrangers.

Una cantonada al desert és la primera
novel·la de Comeron. L’obra constitueix
una reflexió sobre el fracàs. És la història
tendra, colpidora, àcida i irònica del

quart de glòria d’un actor als inicis de la
decrepitud, un comediant d’una cin-
quantena d’anys, actor mediocre, que
arrossega la seva figura per petits esce-
naris de tercera categoria i que, un dia,
l’atzar li posa a les mans l’oportunitat de
realitzar el seu somni de tota la vida:
protagonitzar el Cyrano de Bergerac.
L’acompanya el fugaç amor d’una am-
biciosa actriu jove amb qui comparteix
els darrers sospirs d’una sexualitat que
es precipita cap a l’ocàs. Aquest mi-
ratge, com una cantonada al desert,
serveix a l’autor per aproximar-nos als
replecs de la psicologia del personatge,
que, malgrat totes les seves contradic-
cions, conserva un resquill de grande-
sa humana, encara que se sostingui
sobre les quimèriques il·lusions d’un
actor en ple declivi. Comeron ens
mostra, en un to agredolç, els rerefons
d’una tragicomèdia que inevitable-
ment acaba com ha d’acabar. Dividida
en diversos plans, l’acció de la novel·la
es desenvolupa a un bon ritme, inici-
alment una mica morós i que s’acce-
lera cap a la meitat de l’obra.

VERSEMBLANÇA D’EPISODI REAL
No cal dir que, tot i ser la seva primera
novel·la, Lluís-Josep Comeron no cau
en cap dels paranys dels autors prin-
cipiants no hi ha aspectes autobiogrà-

fics disfressats, ni ingenuïtats gratuï-
tes, ni didactismes dissimulats. L’obra
té la versemblança d’un episodi real,
perfectament creïble, en què les passi-
ons i els deliris de l’ésser humà cons-
titueixen els fonaments i el perfil de la
trama. I no solament això, perquè
l’autor es permet una incursió al sur-

realisme, que inicial-
ment pot desconcertar
els lectors però que el
desenvolupament de
l’acció justifica posteri-
orment. El fet que Llu-
ís-Josep Comeron relati
la cruel realitat d’un
personatge perdedor no
priva que en destaqui
molts aspectes positius i
divertits que es contra-
posen, en un joc de clar
obscurs, per a donar una
imatge humaníssima de
Joan Aldir, en Pipergin,
de malnom, que es re-
sisteix fins al darrer mo-
ment a retre les armes de
l’artista teatral que sem-
pre ha somiat represen-
tar els grans papers de la
tragèdia moderna.

Una cantonada al desert
és una remarcable no-
vel·la. Àgil, interessant,
ben escrita, amb un bon
nivell lingüístic, amb
molt poques vacil·laci-
ons estilístiques. Una
obra, en definitiva, a te-
nir present en l’allau de
novetats aparegudes
aquesta primavera.

XAVIER BERTRAL

L’aristòcrata José Luis de Vilallonga

La festa amarga
A S S A I G
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José Luis de Vilallonga, Memorias no
autorizadas. Otros mundos otra vida.
Plaza & Janés. Barcelona, 2001.

S
i encara queda algú a qui
s’hagi de convèncer sobre la
imperiosa necessitat que els
homes tenim de compli-
car-nos l’existència, no cal que

vagi a la Xina a verificar si és cert que
allà que llegeixen verticalment desen
els llibres horitzontalment (una tonte-
ria com n’hi ha poques si el lector ho
rumia detingudament). No cal que vagi
tan lluny, dèiem, perquè trobarà proves
irrefutables d’aquest fat tan humà molt
més a prop. Des de la problemàtica in-
transigència que va fer perdre el cap a
Maria Antonieta fins a les instantànies
que avui fan perdre la dignitat als fa-
mosos de la crònica rosa, el que més ha
fascinat, irritat i desorientat històrica-
ment les classes populars europees de
les classes altes no han estat tant els
seus diners com el poc servei que
aquests els han fet a l’hora de facili-
tar-los la vida.

Dono tanta volta abans de parlar de
les memòries de Vilallonga perquè lle-
gint-les he recordat aquella magnífica i
indignada arenga de l’Abat Séyès que va
ser El Tercer Estat. El paladí de la Revo-
lució Francesa no només excloïa la no-
blesa de la nació per improductiva, sinó
també per immoral i incorregible. “A
més de no moure un dit, són un destorb
insultant”, venia a dir. I no és estrany
que els seus arguments caiguessin com

una bomba entre el poble francès si te-
nim en compte que l’última cosa que se
li pot robar a un mort de gana és l’or-
gull de creure que el seu dia a dia és
més complicat que el del que va tip. De
fet, si es llegeix bé, aquest ressentiment
desfila per tot el cos teòric que va abri-
gar la Revolució Francesa, des de Vol-

taire fins a Thomas Paine. No és broma.
Hi ha, però, coses que cap revolució

pot canviar. I Vilallonga, marquès de
Castellvell i Gran d’Espanya, ens ho
demostra en cadascuna de les 700 pà-
gines que constitueixen els dos primers
volums de les seves excel·lents memò-
ries. Crònica punyent d’una classe so-

cial agònica, l’obra ens
situa en un món ranci i
trist que es devora a si
mateix disfressant-se
eternament de festa per
salvar el glamur d’un
cadàver maquillat. De
res van servir els 15 plats
que se servien diària-
ment per dinar a can Vi-
lallonga fins ben entrats
els anys 40 a l’hora de
retenir l’escriptor a Bar-
celona o de fer més feli-
ços els seus familiars,
una colla de ressentits
presoners de la seva tor-
re d’ivori. L’autor de Fi-
esta, que fugint del foc
sovint ha caigut a les
brases, va haver d’apren-
dre a estimar un proge-
nitor que va considerar
educatiu fer-lo formar
part d’un escamot d’exe-
cució amb 16 anys i que
va ordenar afusellar un
rojo per cada parell de
sabates perdut en el sa-
queig del Palau de Maldà
durant la Guerra Civil.
S’entén, doncs, que un
cop a Anglaterra, casat
amb una dona de la qual

no estava enamorat, el nostre home no
tingués gaires problemes amb un sogre
que, al seu castell d’Escòcia, llegia el
Times vestit amb armadura amb la ma-
teixa insistència que el seu pare com-
binava el monocle i el batí. La com-
prensió és un múscul que s’entrena.

NO TOT SÓN ANÈCDOTES GROTESQUES
Carregades d’anècdotes d’un grotesc
descordat, les memòries de Vilallonga
conviden el lector a aplaudir la mirada
del cronista fins i tot quan el dubte so-
bre la veracitat del que explica clama al
cel. Qui es pot creure fil per randa es-
cenes que deixin en ridícul les carica-
turesques fabulacions de Chesterton i
Tom Sharpe sobre la societat britànica?
Per exemple: l’avió prepara un aterrat-
ge d’emergència enmig del pànic d’un
grup de cabdills africans i les seves fa-
mílies, i un anglès, amb el bombí a la
falda, recorda lacònicament a l’autor: “
Remember, you are a white man”; i una
cunyada, borratxa, compleix l’amenaça
de llançar-se des del sisè pis d’un hotel
després que l’escriptor es negui a fer-li
l’amor... i no es mata. Però les memò-
ries no són una simple col·lecció de
mesquineses divertides; senzillament,
la profunditat de l’obra sovint neix més
de la geografia que de les persones. Si el
primer volum retratava l’ambient go-
yesc que planava sobre l’aristocràcia
espanyola de primers de segle i els aires
depriments que enervaven la noblesa
refugiada a Lisboa durant la II Guerra
Mundial, en aquest segon volum l’autor
es passeja per l’excèntric Regne Unit, la
desmanegada Argentina de Perón i l’e-
xultant França de De Gaulle. A més,
Vilallonga, que imprimeix a l’obra un
ritme de mestre, que explica cada cosa
just en el moment que pertoca i que es
nota que coneix els ressorts de la volu-
bilitat humana, deixa caure un finíssim
tel de sentimentalisme amarg sobre el
seu relat sarcàstic, espurnejant i una
mica xuleta que acaba d’adobar el seu
aire d’inclassificable que amb tanta
gràcia ha cultivat sempre.


