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La pèrdua
de la innocència

N A R R A T I V A

A N N A S I M O N

Gemma Lienas, El final del joc.
Premi Ramon Llull. Planeta.

Barcelona, 2003.

E
l final del joc (premi
Ramon Llull 2003) és
la història d’un di-
vorci narrada a tra-
vés d’una innocent

mirada infantil. El relat co-
mença l’11 de setembre del
2001, quan l’Adrià, de 6 anys,
encén la tele i veu com cauen
les Torres Bessones. Paral·lela-
ment, a casa seva assistim a
l’esfrondament metafòric dels
dos pilars que l’han vist néixer
i créixer, el pare i la mare. En
Toni i l’Amanda acaben de se-
parar-se i, sense saber-ho, el
petit Adrià inicia un recargolat
procés d’adquisició de consci-
ència que acabarà fent-li en-
tendre moltes coses que ara
desconeix.

Gemma Lienas comença el
relat explicant que l’Amanda li
diu al seu fill que han perdut el
papà. “No pateixis, que ja el
trobarem”, respon el nen. A
mesura que passa el temps, el
petit veu com la mare plora
cada dia més i s’adona que ell
també enyora molt el seu ex-
traviat pare. Alhora, l’Adrià
sent les converses dels adults
que l’envolten i es veu incapaç
d’entendre tot el que diuen.
Divorci, custòdia, horari de vi-
sites..., aquests, i molts més,
són els termes que es veu obli-
gat a desxifrar. Per això s’es-
força i intenta interpretar, a la
seva manera, tot el que escolta,
convertint, involuntàriament,
situacions amb gran càrrega
dramàtica en fets que poden
arribar a ser còmics i que cari-
caturitzen el món adult.

Tota la confusió que pateix
el nen –que s’encomana al
lector– ve donada per l’exis-

tència d’una situació que el
supera, que escapa a la seva,
encara tendra, capacitat d’en-
tendre la vida. De la mateixa
manera, els personatges que
l’envolten no semblen gaire
disposats a facilitar-li les coses
explicant-li el que passa, actu-
en d’una manera que només
contribueix a reforçar l’embo-
lic en què l’Adrià està immers.
D’una banda, les afirmacions
de la mare, com ara: “El papà
ja no ens estima” i “Ja no tens
papà, per nosaltres és mort”,
exemplifiquen de manera cla-
ra una actitud egoista i tortu-
rada, pròpia del món adult. En
la major part de l’obra, l’A-
manda sembla més preocupa-
da per fer-li la vida impossible
al seu exmarit que per triar
allò que més convé al seu fill.
D’altra banda, el pare sembla
comprar l’Adrià amb regals cars
i permetent-li tot allò que la
mare li prohibeix.

FILTRE DE SENTIMENTS
Enmig d’aquesta batalla tro-
bem el personatge del fill, que,
sense voler-ho, actua com una
mena de filtre que empetiteix i
ridiculitza els sentiments dels
seus progenitors: la solitud i el
desengany de la mare, la inco-
municació que condueix a
tants malentesos, les dificul-
tats per començar de nou... La
inexperiència de l’Adrià i la

negativa per part dels seus pa-
res d’explicar-li les coses tal
com són el portaran a confon-
dre la realitat amb la ficció i a
creure coses tan inversem-
blants com ara que un advocat
és un home que endreça ar-
maris o que es pot anar al cel a
buscar gent que ha mort i tor-
nar a la Terra. Al llarg de la
novel·la, l’Adrià va deixant en-
rere el món de la infantesa i
adquireix una nova conscièn-
cia de la vida, una consciència
que li farà veure que el seu
pare mai s’ha perdut ni s’ha
mort, sinó que s’ha separat de
la mare, i que li permetrà en-
tendre que no pots anar al cel

i tornar perquè “quan et mors
ho fas per tota la vida”.

Nascuda a Barcelona l’any
1951, Gemma Lienas ha treba-
llat sempre, des de l’ensenya-
ment o des de l’edició, vincu-
lada al món dels joves. Actual-
ment viu a Estrasburg i es de-
dica únicament a escriure. La
part més extensa de la seva
obra la trobem dins de la no-
vel·la juvenil amb exponents
comara Cul de sac, amb
vint-i-quatre edicions, Dos ca-
valls (premi Ramon Muntaner
1987), Així és la vida, Carlota
(menció d’honor de l’Interna-
tional of Books for Youth el
1990 i finalista del Premio de

Literatura el 1991), Ets galàctica,
Carlota, amb quinze edicions,
Bitllet d’anada i tornada (premi
l’Odissea 1998) i El diari lila de la
Carlota (menció d’honor del
premi UNESCO). Pel que fa a la
novel·la infantil, en l’obra de
Lienas trobem La lluna en un
cove, La meva família i l’àngel i El
maximal, conte escrit per a una
sèrie de televisió. També ha
conreat la novel·la i el conte
per adults amb Vol nocturn
(premi Andròmina 1987) i El
gust del cafè (premi Recull 1987).
Anoche soñé contigo, la seva pri-
mera obra en espanyol, va ser
la seva entrada a l’editorial
Planeta.

TRES ANYS D’INVESTIGACIÓ
Lienas ambienta la seva última
obra, El final del joc, en la Bar-
celona actual i, després d’haver
dedicat tres anys a investigar el
llenguatge infantil, escriu a
través de la veu narrativa de
l’Adrià. Així aconsegueix un
estil original i desproveeix els
conflictes de tota càrrega dra-
màtica. El que més interessa a
l’autora és el retrat psicològic
dels personatges i dels seus di-
lemes emocionals. Des dels
seus 6 anys, el protagonista
intueix algunes coses però en
desconeix moltes altres, així
que ens explica tot el que veu
i va construint un retrat de-
vastador del fracàs sentimen-
tal dels seus pares. L’agilitat
narrativa, les enginyoses ocur-
rències de l’Adrià, les reaccions
que té davant dels continus
xantatges als quals el sotmeten
els seus progenitors, tot, s’en-
llaça per donar lloc a una no-
vel·la dinàmica que, sens dub-
te, ens farà pensar en les veri-
tables víctimes d’un divorci i
en tot allò que no s’ha de fer si
volem ajudar-les. El final del joc
és una mena de finestra que
dóna a l’egoisme adult, a la
tendresa infantil i, sobretot, a
la pèrdua de la innocència.

Un paisatge obert
P O E S I A

R O G E R C O S T A - P A U

David Jou, L’èxtasi i el càlcul.
Obra poètica I. Columna.
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S
ortosament mai no
ha arribat a impo-
sar-se, en els tor-
rents de l’art i la li-
teratura, cap com-

pendi de normes que decre-
tessin alguna mena de veritat
major sobre les relacions in-
transferibles que cada
escriptor o escriptora –o cada
artista– estableix amb l’obra
pròpia. Sí que és cert que en
diversos moments n’han apa-
regut temptatives convictes
(sempre a redós d’un desig
troglodita i perfectament in-
servible de voler distribuir
etiquetatges o categories), pe-
rò han acabat fent malves;
moltes vegades, per unes ra-
ons de simple i benvingut
sentit comú.

El gruix de relacions que el
creador activa amb l’obra
pròpia constitueix un con-
junt ample de factors que, en
el seu funcionament en con-
vivència, són part vertebral
dels sarments de l’obra ma-

teixa en qüestió, així com
d’aquest referit subjecte crea-
dor. Com a espectadors, o
com a lectors, tindrem el dret
legítim de la preferència per
una o altra mena d’univers
(obra-creador), però mai, fi-
nalment, el deure ranciós de
l’exclusió a partir d’uns judi-
cis categòrics de valor.

Tot plegat ve a tomb a pro-
pòsit de la lectura del volum
L’èxtasi i el càlcul, de David Jou
(Sitges, 1953), que se’ns pre-
senta com el primer volum
del que serà la seva obra poè-
tica completa... En efecte, en
la confecció d’una obra que
incorpora aquest epítet de
completa entren en joc tots els
factors i condicionants possi-
bles entre l’objecte i el sub-
jecte. Més encara si és el ma-
teix creador qui s’ocupa de
projectar l’aventura, de fer-la
viable i, finalment, de brin-
dar-la a la llum pública. Per
raons de planteig i de desen-
volupament general i parti-

cular del projecte, podem dir,
d’entrada, que l’entrega pre-
sent de David Jou ultrapassa
amb escreix qualsevol mostra
corrent –n’hi ha prou exem-
ples al carrer visiblement in-
útils– d’estricte reunió de
material, això és, de compila-
ció a seques de llibres publi-
cats en temps anteriors.

UNA OBRA POÈTICA ACTIVA
“Des dels quinze anys, la po-
esia ha constituït una part
essencial de mi. Amb ella, la
meva vida ha guanyat en in-
tensitat, llibertat i aventura.
A través d’ella he evocat, he
somiat, he sentit, he reflexi-
onat, m’he immers en l’ac-
tualitat, he viscut l’atractiu
de seguir els suggeriments
misteriosos d’algunes frases,
de multiplicar les ressonàn-
cies d’alguns mots, d’assajar
nous temes i d’explorar no-
ves formes poètiques. La po-
esia m’ha estat, doncs, camí
de coneixement i camp de

joc, recer íntim i paisatge
obert”. En gran mesura,
aquesta mena de declaració
que el mateix Jou etziba en la
nota de justificació del vo-
lum explicaria el títol L’èxtasi
i el càlcul: és el punt en el qual
se situa el poeta en relació a
aquest indret intern de cor-
respondència i sediment en-
tre vida i escriptura, que és,
al seu torn, indissociable del
binomi obra-creador abans
esmentat.

Així doncs, la confecció
d’una obra completa pressu-
posa un diàleg amb un ma-
teix i amb el temps: cal dir,
en aquest cas, que Jou par-
teix de la idea –que extrec de
l’exemple extraordinari de
Josep Palau i Fabre– d’una
obra en actiu; l’ha revisitada,
l’ha ampliada, l’ha revisada
llibre per llibre, poema per
poema, i ara ens en proposa
una lectura nova i de conjunt.
En el pròleg, ell mateix dóna
notícia d’aquest procés lent i

calculat de revisió, amb el
detall d’uns comentaris, vo-
lum a volum, que en cap cas
no són sobrers.

L’extasi i el càlcul reuneix
–en les condicions suara es-
mentades– un bon gruix de
l’obra publicada entre el
1975 i el 2002, i incorpora al
final un llibre absolutament
inèdit titulat Bestiari. Amb els
anys, amb els llibres un a un,
Jou ha fet incursió en temà-
tiques ben diverses: el cienti-
fisme, la religiositat i el ci-
nema, així com els grans te-
mes relacionats amb la na-
tura i la seva exploració, o la
ciència, amb indagacions in-
teressants en l’àmbit de la
genètica i la cosmologia.

En el sentit de planteig i de
projecció, val a dir que el
treball de Jou tindria clares
semblances amb publicaci-
ons –em centro en les més
recents– de poetes que han
començat a ensenyar l’obra
reunida. Des de la més severa
singularitat, tenim a Marc
Granell, Bartomeu Fiol, Lluís
Solà, Montserrat Abelló...
Molts altres que deuen ser ja
al forn –penso, per exemple,
en un necessari Ricard
Creus– i moltes altres que
han de venir.


