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David Nel·lo, últim finalista del premi 23 d’Abril

Dilemes afectius
N A R R A T I V A

A N N A S I M O N

David Nel·lo, Història
Natural. Finalista del premi
23 d’Abril 2003. Columna.

Barcelona, 2003.

H
istòria Natural és
una obra ben
contemporània
que s’encarrega
de reflexionar

sobre la diversitat de les re-
lacions afectives. Quan
l’Anna i la Marta es conei-
xen, totes dues semblen fu-
gir de les seves vides. D’una
banda, l’Anna i la Gina
mantenen una relació tur-
mentosa basada en el sexe i
en una mena d’atracció que
sovint es converteix en odi.
D’altra banda, la Marta està
casada amb el Leandre, però
l’única cosa que la manté
unida a ell és la seva filla, la
petita Magalí. L’atzar fa que
l’Anna i la Marta trobin re-
fugi l’una en l’altra. D’a-
questa manera, enceten
una relació que es basa en
allò que totes dues busca-
ven i que mai no havien
trobat. Tot va bé fins que el
rellotge biològic de l’Anna
anuncia l’arribada d’un de-
sig que arrela fort en ella
mateixa: la maternitat.
Després de provar el mèto-
de de la inseminació artifi-

cial sense obtenir-ne resul-
tats positius, la parella de-
cideix demanar un favor al
seu amic Pau: li proposen
que mantingui una relació
sexual amb l’Anna per tal
que aquesta es quedi emba-
rassada. No obstant, no tot
és tan senzill, el Pau està
casat i té dos fills. Accedirà
a la proposta? Si no ho fa,
segurament perdrà l’amis-
tat amb l’Anna i la Marta ja
que és conscient de com és
d’important per a elles el
fet de tenir un fill. Si ho fa,
les seves vides quedaran lli-
gades per sempre més.

L’autor del llibre, David
Nel·lo, és, a més d’escriptor,

un flautista d’imaginació
desbordant. La part més ex-
tensa de la seva obra la tro-
bem dins de la novel·la ju-
venil amb exponents com
ara El Duomo, Per què no m’ho
deies?, Després d’en Marcel, La
meva Eurídice, Peter Snyder
(premi Enric Valor de lite-
ratura juvenil 1999), La línia
del final del mar, Quadern aus-
tralià, Els antilladres i L’aposta
(premi Columna Jove 2001).
Pel que fa a la literatura in-
fantil, Nel·lo ha publicat:
L’Albert i els menjabrossa (pre-
mi Vaixell de Vapor de lite-
ratura infantil 1994), Mr.
Monkey, La porta prohibida, El
lloro de Budapest, La formiga

cubana i El geni de la bicicleta.
També ha conreat la narra-
tiva per a adults amb Nou
dits (premi Fiter i Rossell
2000) i, ara, amb Història
Natural (finalista del premi
23 d’Abril 2003).

En la seva última obra,
Nel·lo fa servir un llenguat-
ge col·loquial i aconsegueix,
d’aquesta manera, la crea-
ció d’un estil clar i d’un
ambient de contemporane-
ïtat que es fa present al llarg
de tot el relat. També és
important destacar la gran
presència del flash-back, ori-
entat a explicar-nos el pas-
sat dels personatges per tal
d’entendre el seu present.
Tot i que els salts temporals
contribueixen a la cons-
trucció del retrat psicològic
dels protagonistes, cal dir
que trenquen la continuïtat
de la història i que poden
conduir el lector a un cert
grau de confusió. Tanma-
teix, en moltes ocasions
aquests flash-backs expliquen
situacions que resulten in-
necessàries per comprendre
la globalitat de l’obra. Tot i
això, la màgia d’Història Na-
tural està en la destresa de
Nel·lo a l’hora d’expli-
car-nos l’essència de les re-
lacions humanes, unes re-
lacions que poden semblar
per sempre però que, no
obstant, poden morir en un
obrir i tancar d’ulls.
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La poeta Ester Xargay

P O E S I A

Una aventura
sonora concreta

S U S A N N A R A F A R T

Ester Xargay, Trenca-sons. Pròleg de
Roger Costa-Pau. Llibres del Segle.

Gaüses, 2002.

A
mb voluntat de manifest
poètic s’obre el llarg poema
del llibre que posa en dansa
el sistema de jocs de l’auto-
ra: anar a la recerca del no

sentit, indagar explícitament l’ab-
surd i provocar que la poesia s’ali-
menti de l’atzar, dels sons descon-
certats i desconcertants del carrer. De
manera que el poema és un antipoe-
ma, un desteixir el teixit de la cons-
ciència creativa per aconseguir allò
que Xargay anomena “una aventura
sonora concreta”, és a dir, un objecte
artístic casualment artitzat per l’ale-
atòria il·lògica presència dels ritmes
útils. Tot plegat, per desmitificar l’art
mateix i, tal com anuncia al principi,
perquè “tot sovint cal buidar-se el cap
/ per desempallegar-se de referènci-
es”. Aquesta actitud artística ha por-
tat Xargay a escriure a quatre mans
els seus treballs o a preferir mos-
trar-los oralment abans d’acotar-los
en el format d’un llibre. El seu quefer
interdisciplinari s’explica per aquesta
combinatòria que estableix la sor-
presa i supleix la significació. Això
justifica que el dadaisme, Saussure,
John Cage o la teoria dels fractals
impulsin el joc proposat.

El títol mateix ja estableix les vari-
ants de sentit que, segons prengui la
direcció del text, tindran un valor o
un altre. De fet, Xargay, seguint el fil
de les avantguardes, proposa el co-
neixement sinestèsic de la realitat
com un fet absurd que, combinat, fa
“l’aparença de”. D’aquí que els seus
textos vagin a la recerca d’elements
similarment convocats en altres poe-
tes europeus de tons ben distints:
l’anatomia de la percepció i la seva
dissecció. Dissecció que manté en el
significant o pla formal, quan s’in-
terna a fer del poema estròfic una
sextina-conreu, a marcar la rialla amb
la cesura del vers. Per tant, el joc, en
aquest cas, és avisat i cal seguir la
proclama inicial: buidar també la
tradició, manllevar-li el pes de refe-
rents.

Llibre de llibres, potser s’ha de
parlar de massa poemes seriats en el
centre, perquè, en realitat, els prefa-
cis i epílegs generen per ells mateixos
tot l’arc voltaic d’insinuacions artís-
tiques degudament anàrquiques.

Literatura entre amics
POESIA / NARRATIVA

M I Q U E L - L L U Í S M U N T A N É

Teresa Costa-Gramunt,
Llibre de l’amic.

La Busca Edicions.

Barcelona, 2002.

T
eresa Costa-Gra-
munt ha anat
acostumant els
lectors, llibre rere
llibre, a un estil

molt personal, basat en una
gran independència, en uns
referents poc usuals –des
dels perfils que ens aproxi-
men a una literatura de do-
na, fins a les grans aportaci-
ons de la filosofia, passant
pel delicat misticisme ori-
ental– així com en una vo-
luntat constant d’exploració
de les fronteres creatives. De
fet, podríem recórrer a un
terme musical per dir que la
seva és una literatura de fusió
; i és que, si les tendències
actuals han anat diluint en
bona mesura els límits con-
vencionals entre gèneres,

l’afirmació esdevé paradig-
màtica quan fa referència a
l’obra d’aquesta escriptora.

El Llibre de l’amic és una
suma –gairebé gosaria dir
una summa–, un veritable
compendi de perspectives i
de sensibilitats que Teresa
Costa-Gramunt va teixint
amb mà experta per acabar
produint un resultat de lec-
tura amena i profitosa. En
efecte, si bé pot afirmar-se
que aquest llibre està pouat
en aquell humanisme de
fons, característic d’aquesta
autora i que ha conformat ja
algunes de les seves obres
anteriors, aquí Costa-Gra-
munt fa un pas més enllà i
ens adreça una proposta
certament original: abordar
una suggestiva reflexió so-
bre les múltiples cares dels
afectes humans, com una
gran poma que podem co-
mençar a mossegar per un
costat o per un altre, i ho fa
resseguint les idees que vé-
nen expressades mitjançant
una àmplia diversitat de re-
cursos: textos editats de

temps o bé inèdits, escrits
per a l’ocasió o rescatats per
l’autora, poemes, contes
breus, fragments de dietari,
cartes... La primera de les
dues parts en què està divi-
dit el llibre inclou els diver-
sos capítols d’exploració del
tema on s’intercalen textos
dels seus amics, mentre que
a la segona hi trobem textos
autònoms de reflexió sobre
l’amistat. Entre l’amplíssi-
ma nòmina d’autors triats
hi destaquen noms com ara
Àlex Susanna, Gaspar Jaén,
Rosa Fabregat, Ricard Creus,
Olga Xirinacs, Josep Palau i
Fabre, J. Corredor-Matheos,
Rosa Lentini, Vinyet Panye-
lla i David Jou, entre molts
altres, fins a un total de
vuitanta-un.

LA IDEA DE L’AMISTAT
Enmig del desori incessant
dels debats inacabables que
semblen voler esprémer fins
al darrer racó del nostre
temps i de les nostres capa-
citats, aquest llibre ens con-
vida, una mica a contracor-

rent, a reflexionar al voltant
de la idea mateixa de l’a-
mistat, un concepte que
utilitzem ben sovint, però
que probablement té signi-
ficats prou distints per a uns
i altres. Les relacions entre
persones de gènere diferent,
els límits –sovint difusos–
entre amor i amistat, les
maneres d’evocar els morts
estimats, la capacitat o in-
capacitat de donar i de do-
nar-se, els efectes del temps i
de la distància sobre les re-
lacions, solituds desitjades i
solituds forçoses... Totes
aquestes i encara d’altres
qüestions donen cos a un
sumari insòlit, a un ampli
cabal de percepcions que
ens ajuda a una introspec-
ció, no per amable menys
exigent. Per això, si com
afirmava Camus, l’amistat
és la ciència de les persones
lliures –i no seré pas jo qui
ho posi en dubte–, un viatge
per les pàgines d’aquest lli-
bre ens obre una mica més
la porta d’aquella sempre
difícil llibertat interior.


