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En el pot
petit...

F R A N C E S C G U E R R E R O

“A ‘Yousra’,
Vilarnau no cau
en cap moment
en posicions
obertament
demagògiques”

Roser Rocamora, Truca a la porta,
entra per la finestra. Premi Pere

Calders de Literatura Catalana 2000.
Columna. Barcelona, 2001.

Montserrat Vilarnau, Yousra.
Finalista del premi Pere Calders de

Literatura Catalana 2000.
Columna. Barcelona, 2001.

P
er sisè any consecutiu, el
Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de
Catalunya, el Col·legi Oficial
de Doctors i Llicenciats en

Filosofia i Lletres i Ciències de Cata-
lunya i l’Associació d’Escriptors en
Llengua Catalana han convocat el
premi Pere Calders de Literatura Ca-
talana en què participen, majorità-
riament, membres de la comunitat
educativa. El jurat, de qui destaquem
la presència d’Isabel-Clara Simó i
Àlex Susanna, ha decidit atorgar el
primer premi a Roser Rocamora pel
seu recull de contes Truca a la porta,
entra per la finestra. Al recull hi tro-
bem una vintena de contes separats
per una troballa que l’autora ano-
mena microcontes i que tenen la
virtut de condensar –sovint amb no
més de tres ratlles–, tot un món al
llindar d’allò inversemblant. És en la
brevetat on Rocamora troba el seu to
i s’apropa, en alguns casos que me-
reixen ser destacats (La mort sempre
truca dues vegades, El pacient dels di-
marts i Llei i ordre), al més pur estil
caldersià.

En un moment en què el fenomen
de la immigració ocupa moltes pà-
gines de diari i declaracions de tota
mena, és d’agrair que es facin gestos
que vagin una mica més enllà d’allò
políticament correcte i obrin nous
punts de vista que ens ajudin a veu-
re-hi una mica més clar. És la prin-
cipal virtut de Yousra, la novel·la cur-
ta de Montserrat Vilarnau finalista
en aquesta convocatòria del premi
Pere Calders. Sense caure en cap
moment en posicions obertament
demagògiques, Vilarnau, amb una
sensibilitat extraordinària, ens pre-
senta la Yousra, una jove marroqui-
na de 24 anys que arriba a Catalunya
i es debat entre les fortes limitacions
que li imposa la seva tradició mu-
sulmana i l’encant d’una nova ma-
nera d’entendre el món.

La prosa de Vilarnau és planera i
captiva per l’enorme esforç de sen-
zillesa. Resa un vers de Miquel Martí
i Pol: “L’essencial es diu amb senzi-
llesa”. Doncs queda dit.

JOSEP LOSADA

Vicenç Villatoro, últim guanyador del premi Prudenci Bertrana

Últim tango a Terrassa
N A R R A T I V A

J O A N J O S E P I S E R N

Vicenç Villatoro, La ciutat del fum.
Premi Prudenci Bertrana 2001.
Edicions 62. Barcelona, 2001.

D
es d’Evangeli gris, que ara fa
justament vint anys gua-
nyava el premi Sant Jordi de
novel·la, una bona part de
l’obra de Vicenç Villatoro

(Terrassa, 1957) gravita sobre un únic
tema de fons: l’exaltació de la dignitat
de l’individu en hores de tribulació. Dit
d’una altra manera: la lluita de l’ésser
humà per mantenir la integritat moral
enmig d’entorns socials convulsos.

No són herois en el sentit convenci-
onal del mot, les criatures de Villatoro.
Són persones ben normals. Amb dubtes
i contradiccions. També amb pors. Però
quan les circumstàncies les aboquen a
un ineludible caixa o faixa sempre

acaben optant per la via més noble,
més ètica, més justa. Encara que no si-
gui per a ells la més confortable. De fet,
ara que hi penso, potser el retrat inte-
rior més fidel de les llums i les ombres
d’aquest personatge tipus amb el qual
Villatoro ja fa temps que ens està fa-
miliaritzant el trobem en el seu ante-
rior llibre, De part del pare. Significati-
vament, no pas una novel·la sinó una
molt sincera confessió escrita en pri-
mera persona i adreçada als seus fills.

No m’estranyaria, doncs, que en la
llista de pel·lícules predilectes de Villa-
toro Casablanca ocupés un lloc ben
eminent, perquè si algun personatge
pot erigir-se com a arquetip de l’home
que sacrifica els seus interessos parti-
culars en favor d’objectius més elevats
aquest és, sens dubte, el Rick que va
immortalitzar Humphrey Bogart. Un
home capaç de renunciar al seu amor
per Ingrid Bergman en homenatge als
ideals que representa l’heroic –aquest
sí– Victor Laszlo.

Ve a tomb tot aquest preàmbul per-
què La ciutat del fum –la més recent
producció de Villatoro, guanyadora del
premi Bertrana– és un pas endavant
més en aquest itinerari ètic que, llibre

a llibre, marca de manera molt perso-
nal la ja extensa bibliografia d’aquest
autor. I, posats a reblar el clau, no crec
que sigui gens casual el fet que en el
rerefons de moltes escenes de la no-
vel·la sembli planar l’esperit de la mí-
tica cinta de Michael Curtiz.

EL PASSAT QUE IRROMP
Som a l’any 1956. Més concretament a
migdia del 17 de juliol. És a dir, la vi-
gília del vintè aniversari del comença-
ment de la Guerra Civil. Un home ar-
riba en tren a Terrassa. Es guanya la
vida cantant tangos i boleros en les
festes del pobles. Es diu Ramon Cardo-
na –si més no aquest és el nom amb
què els cartells anuncien la seva actu-
ació d’aquella nit al Teatre Alegria– i fa
quasi els mateixos vint anys que va fu-
gir de la ciutat que el va veure néixer.
La ciutat del fum a la qual no havia
tornat.

Aquest retorn farà que en les se-
güents 24 hores –l’espai cronològic

que abasta la novel·la– es desencadenin
una sèrie d’esdeveniments aparent-
ment fortuïts i inconnexos entre si que
acabaran amb la mort d’una persona i
la detenció d’una altra. Talment com si
enmig d’una Terrassa envaïda de va-
pors, fums i sirenes de les fàbriques al-
gú hagués obert una capsa de Pandora
plena d’odis reprimits, de crits ofegats
al llarg de vint anys de garrotades i re-
signació.

Els grans amors i els grans odis que
en el passat es van desfermar a redós
del conflicte bèl·lic irrompen sense
aturador en el present. Un present es-
morteït, uniforme i gris com una llosa
en el qual la vida no és allò que s’es-
perava perquè a la gent se li ha arrencat
tota possibilitat de somnis de futur, de
projectes. “No és el benestar, el que fa
la felicitat, sinó l’expectativa –diu en
un passatge del llibre el vocalista Ra-
mon–. I només te n’adones quan la
perds”.

Villatoro ens explica una història
protagonitzada bàsicament per vícti-
mes. Pels qui, a fi de comptes, no són
més que carn de canó de la història
amb independència de si van militar
en el bàndol dels vencedors o dels

vençuts. És cert que el 1956 és l’any que
registra les primeres accions organit-
zades de l’oposició a la dictadura. Unes
accions en forma d’aldarulls estudian-
tils protagonitzades precisament per
les primeres generacions que no van
combatre durant la guerra. Tanmateix,
aquesta circumstància és tocada molt
marginalment per l’autor. Podríem dir
que formarien part d’una altra novel·la
molt diferent d’aquesta, ja que els per-
sonatges que realment interessen a Vi-
cenç Villatoro són els que durant vint
anys han anat covant dintre seu la lla-
vor d’odi i venjança que va propiciar la
Guerra Civil i el posterior exili.

EN CLAU DE TANGO
Ja sé que en aquests temps tan agitats
que ens ha tocat de viure, en què la
realitat és capaç de superar la ficció
més desbordant, conceptes com credi-
bilitat o versemblança són, en literatu-
ra, més relatius que mai. Tanmateix, és
molt possible que més d’un lector de La

ciutat del fum trobi un pèl
forçada la quantitat de
coincidències –en un dia
esclaten, en persones di-
ferents, tensions soterra-
des durant vint anys– que
desencadenen l’acció de
la novel·la. Aquest seria
sens dubte un retret a
posar-li al text si no fos
que, al meu parer, Villa-
toro utilitza aquest recurs
amb plena consciència. I
l’encerta.

Estem en l’imperi dels
grans amors i dels grans
odis, ens ve a dir l’autor.
Un imperi en el qual l’at-
zar fixa les regles del joc
amb què es mouen els
personatges. Estem, en
una paraula, en el món
extrem i sense matisos
que ens expliquen els
tangos i els boleros. I per
si algú encara no ho havia
captat, fixem-nos que no
només el protagonista de
La ciutat del fum és un in-
tèrpret d’aquests gèneres

musicals, sinó que en cada capítol hi ha
unes pàgines específiques dedicades a
analitzar la lletra d’algunes cançons
del repertori del vocalista Ramon Car-
dona. Per exemple Volver, Por una cabeza,
Yo te diré, Rosó, Les fulles mortes i el famós
As time goes by de (coincidència?) la
pel·lícula Casablanca.

La ciutat del fum és una novel·la am-
biciosa però sense pretensions de
grandesa. Amb una ajustadíssima pro-
porció entre intencions i resultats
malgrat algun desequilibri centrat
principalment en la figura de Manuel
García, un personatge que simbolitza
la incipient oposició organitzada i que,
per tant, el caracteritzen uns trets de
futur que no encaixen en una novel·la
on tot, volgudament, mira cap al pas-
sat. Val la pena, però, no perdre’s
aquesta novel·la. Encara que no superi
–ni crec que Vicenç Villatoro ho hagi
pretès– l’altíssim nivell imposat per ell
mateix a La claror del juliol, al meu parer
una de les tres o quatre novel·les cata-
lanes més importants de la dècada dels
noranta.

Només per això posar un Villatoro a
la nostra vida és tota una garantia de
lectura profitosa i plaent.


