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Més de 65.000 persones que vénen de fora aprenen el català, cada any, amb els
diversos programes d’ensenyament lingüístic. Ajuda’ls a practicar. Si els parles en
català, els ajudaràs a integrar-se a la nostra cultura i, a més, contribuiràs al seu
desenvolupament personal i professional.

TU ETS MESTRA
PERQUÈ ELS QUE VÉNEN DE FORA CONEGUIN I PARLIN EL
CATALÀ, TU ETS EL MILLOR MESTRE. PARLA’LS EN CATALÀ.

ARXIU

Pasqual Alapont, guanyador del Joanot Martorell

El dietari de la foscor
N A R R A T I V A

R O G E R B R E T A U

Pasqual Alapont, Tota d’un
glop. Premi Joanot Martorell.

Bromera Edicions.

Alzira, 2002.

T
ota d’un glop és una
novel·la completa.
Embolics, traïció,
sexe, odi, enveja,
crim... Amb tot això

el seu autor, Pasqual Alapont
(Catarroja, 1963), transporta
el lector al competitiu món
de la indústria editorial. A
través del dietari de l’editor
Claudi Maria Safont, brutal-
ment assassinat en estranyes
circumstàncies, el seu fill
Maurici descobreix la grisor i
la mediocritat que ha envol-
tat la vida del seu pare i la
seva particular manera d’en-
tendre l’ofici. Entra en un
món ple de personatges es-
trambòtics i tocats, d’autors
vanitosos i lletraferits, d’in-
eptes que decideixen què ha
d’interessar els lectors i de
ferotges lluites entre editori-
als per captar els escriptors
més prestigiosos.

DRAPS BRUTS EDITORIALS
La novel·la mostra la part
fosca del món editorial i dei-
xa que surtin a la llum tots
els draps bruts i els secrets. I
tot això amb to encertada-
ment irònic i una precisió
mil·limètrica, fet gens es-
trany si tenim en compte que
Alapont està familiaritzat
amb la indústria editorial i
en coneix tots els detalls.
Plasma amb encert un món
en què les bones intencions
estan exemptes de valor, en
què prima la llei de la selva,
a través d’una trama que ab-
sorbeix el lector fins a la
darrera pàgina.

Claudi Maria Safont, Mau-
rici Safont, Eduard i Glòria
són els principals personat-
ges de Tota d’un glop, uns in-
dividus a qui, sota la seva
professió d’editors, la mes-
quinesa i la misèria han em-
bolcallat durant anys.

Tota d’un glop es pot consi-
derar un gran èxit per al seu
autor. Un fet comprensible,
ja que Pasqual Alapont té
una trajectòria professional
molt lloable. Novel·lista, ac-
tor, guionista, traductor,
dramaturg i editor han estat
les seves ocupacions, amb
justícia reconegudes per
mitjà dels premis Bancaixa,
Edebé, Serra d’Or de la Críti-
ca i el 24è premi Joanot
Martorell de narrativa, per
Tota d’un glop, l’octubre de
l’any passat. Així doncs, Pas-
qual Alapont és sinònim de
totterreny. Un autor amb la
capacitat de fer un treball
digne i meritori en qualsevol
àmbit de les lletres.

Tota d’un glop va ser causant
de polèmica arran de la seva

estranya i alhora efectiva
campanya de presentació. A
mitjan mes de gener moltes
personalitats de la cultura i
la societat valencianes van
començar a rebre cartes amb
retalls de diaris que comen-
taven la mort de l’editor
Claudi Maria Safont.

UNA CAMPANYA PECULIAR
Els retalls de premsa, publi-
cats pels diaris Levante i l’e-
dició valenciana d’El País, ex-
plicaven que Safont havia
mort en estranyes circums-
tàncies, presumptament as-
sassinat. També parlaven de
la mala relació que l’editor
tenia amb el món editorial
del País Valencià i de les

condicions que imposava als
escriptors. Aquestes notícies
anaven acompanyades d’es-
queles amb el nom del finat.
De manera que ningú no va
dubtar de la veracitat de la
informació, ja que tot sem-
blava ser veritat. Però el cert
és que es tractava d’un mun-
tatge publicitari que va ser-
vir a Pasqual Alapont per
presentar Tota d’un glop.

La novel·la és el dietari es-
crit per Claudi Maria Safont
durant els darrers anys de la
seva vida. El seu fill n’ha ce-
dit els drets i Pasqual Ala-
pont s’ha encarregat de do-
nar-hi una divertida forma
literària. I amb tota honeste-
dat, se n’ha sortit força bé.

CRISTINA CALDERER

Núria Amat, premi Ciutat de Barcelona

Una dona
anomenada cavall

N A R R A T I V A

C A R L O S Z A N Ó N

Parlem de
literatura, de
talent i ofici,
parlem de
‘Reina de
América’

Núria Amat, Reina de América.
Premi Ciutat de Barcelona.

Seix Barral.

Barcelona, 2002.

F
lamant premi Ciutat
de Barcelona d’aquest
any. Reina de América
és un d’aquests llibres
que et recorden per-

què un bon dia et vas refugiar
en la ficció per entendre la re-
alitat. Em podria retre davant
la trajectòria d’Amat com a

novel·lista o les crítiques entu-
siastes obtingudes a la seva
desfilada pels suplements cul-
turals d’aquest país asimètric.
Podria fer-ho. Però susposem
que tot això tant me fa. Parlem
aleshores només de literatura,
parlem de talent i ofici, parlem
doncs, de Reina de América.

Basculant sobre un estrany
triangle amb les artistes des-
trossades, Reina de América té
com a escenari la selva colom-
biana. La veu sonàmbula que
parla en veu alta és la de
Montse, una compatriota nos-
tra que acava d’arribar a Co-
lòmbia. Wilson, el seu amant,

és un condemnat a mort per
massa botxins –exèrcit i guer-
rilla– com per a preocupar-se
d’uns i d’altres, i Aida –meitat

animal meitat follet– són els
personatges que sostenen la
història, la fan hipnòtica i, en
moltes ocasions, la llancen a

volar. Aquest és l’argument,
l’anècdota, si es vol. Un mate-
rial –una dona enganxada a
una relació agònica, la violèn-
cia social com a part de la so-
lució i del problema, la con-
venció literària d’una Colòm-
bia màgica– certament peri-
llós. Material que en altres
mans derivaria en l’enèsima
sopa que ens reescalfen les Jo-
anes d’Arc de torn però que a
la cuina de Núria Amat con-
serva el gust de les veritats que
no se solen sentir sovint.

El món de Reina de América
és el del present absolut. No hi
ha passat, ni molt menys fu-
tur. Per a res ni per a ningú. Es
viu en una ruleta russa inten-
sa i alhora brutalment vital.
L’autora –en un encertat pro-
ducte del seu ofici literari–
ens estalvia tot allò que con-
sidera superflu per a la seva
història. No sabem per què
Montse està a Colòmbia ni què
a vingut a fer, per exemple. I el
mateix pot dir-se de la resta de
personatges. ¿Per què ens
omet això l’autora? Perquè ai-
xò ens despistaria, perquè no
ens importa, perquè faríem
convencional la seva història.
Amat no escriu, dispara. Però
no apunta ni al cap ni al cor
sinó a alguna cosa més pro-
funda de nosaltres mateixos.
Alguna cosa atàvica, animal,
pura. Reina de América és un
llibre sobre la supervivència,
sobre l’existència escrita amb
sang, fang i semen, però amb
orgullosa lletra petita sense
emfatitzar tot el que no sigui
l’avui i l’aquí. Reina de América
és una pedrada al finestral de
l’“estalviï per a demà, escatimi
riscos i contracti més polici-
es”. La vida com un torrent
incontrolable. Cruel, bell i in-
just però de colors i textures
encegadores per a tots aquells
que s’atreveixen a mirar-se als
ulls. O a cridar que, no ens
enganyem, les víctimes són
sempre fàcils d’identificar:
moren, són torturats i deixats
podrir. De la poca cosa que
surt a la televisió sense ma-
quillar.

El talent i la vehemència
d’Amat la porten fins i tot a
entrar en territori enemic –el
del realisme màgic, sense anar
més lluny– i sortir-ne més que
ben parada. I ho fa gràcies a la
prosa poètica però directa, a la
seva lleugeresa de peus i a
aquesta veu personal que de-
nuncia sense demanar treva,
perdó o cap armistici, amb
personatges que estimen, pi-
xen i ploren drets, i la certesa
que pots fallar a tot i a tothom
tantes vegades com et doni la
gana. Però que el que importa
és no fallar-te a tu mateix i no
fer del passat i del futur cade-
nes sinó ales per cremar con-
tra el sol.


