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Julià de Jòdar ha publicat la segona part d’una trilogia

Julià de Jòdar: tocat per les fades
N A R R A T I V A J O A N J O S E P I S E R N

Julià de Jòdar, El trànsit de les
fades. Quaderns Crema.

Barcelona, 2001.

T
é coses curioses, de
vegades, aquest món
de les lletres casola-
nes... Si algú em pre-
guntava quin escrip-

tor ha fet l’aportació més origi-
nal, més ambiciosa, de més
qualitat i, fins i tot, més mo-
derna en el panorama literari
català dels darrers anys no do-
naria pas el nom de cap jove
promesa sortida del món uni-
versitari o de cap escola d’es-
criptura, no. Parlaria d’un ho-
me nascut a Badalona l’any
1942, poc amant de la parafer-
nàlia social que de vegades
comporta l’ofici de vendre lli-
bres, i que circula pel món amb
un nom que qualsevol associa-
ria a un pseudònim d’aquests
que tant abunden en els con-
cursos literaris del país: Julià de
Jòdar.

Ara fa quatre anys el senyor
de Jòdar ja ens va sorprendre a
tots amb un debut d’altíssima
volada: L’àngel de la segona mort.
Una primera novel·la excepcio-
nalment madura que va acapa-
rar els comentaris elogiosos de
la crítica i que va emportar-se,
amb tot mereixement, uns
quants premis honorífics a la
millor obra publicada aquell
any. La història de L’àngel de la
segona mort, ambientada en un
indret imaginari però amb
molts punts de contacte amb el
barri badaloní del Gorg, on va
néixer l’autor, encetava una
trilogia titulada L’atzar i les om-
bres de la qual acaba de sortir al
carrer la seva segona entrega: El
trànsit de les fades.

Abans que res val la pena
puntualitzar que, si bé El trànsit
de les fades és una obra autòno-
ma, crec que és important que
el lector tingui ben presents els
detalls del llibre anterior, ja que
els escenaris i molts dels perso-
natges són els mateixos i, per
tant, gran part de les coses que
se’ns expliquen tenen una se-
qüència lògica a partir del co-
neixement del text inicial.

Tot i que no ho diu de ma-
nera explícita en cap moment,
Julià de Jòdar situa l’acció d’El
trànsit de les fades en l’any 1957.
Si fa no fa, doncs, un any des-
prés del final del llibre anterior.
En el barri de Guifré i Cervantes
(clara al·legoria a la barreja de
cultures d’origen dels seus ha-
bitants) es comencen a perce-
bre tímidament els indicis dels
nous temps. En el llibre es parla
de manera velada dels inci-
dents bèl·lics a Sidi Ifni, del Pla
d’Estabilització, de l’entrada de
l’Opus Dei en el govern de

Franco... Però tot això no passa
de ser un mer referent, un teló
de fons que emmarca les vicis-
situds dels personatges però
que no domina en l’argument.
Per una raó molt senzilla: Julià
de Jòdar no busca en cap mo-
ment fer una crònica realista
d’un temps i/o d’un país. El seu
objectiu és molt més concret: la
descripció del procés d’educa-
ció sentimental del jove Gabriel
Caballero, el noi que en el pri-
mer llibre de la trilogia se’ns
presentava com el succesor de
la vella Eulògia, la rondallera
cega que matava les hores ex-
plicant històries als infants del
barri i que ocupava bona part
de la veu narradora de l’obra.

Una educació sentimental
que comença l’any 1956 (L’àngel
de la segona mort) amb un Ga-
briel de 14 anys que descobreix
el complicat món dels adults i
les sordideses de la postguerra a
partir de la mort violenta d’un
amic. Que continua l’any se-

güent (El trànsit de les fades) amb
el descobriment de la sexualitat
i del desamor i que, segons
previsions del mateix autor,
acabarà en un tercer volum si-
tuat el 1962, l’any de les inun-
dacions del Besòs, en el qual
Gabriel canviarà Badalona per
Barcelona i s’integrarà al món
laboral dels adults.

Centrant-nos en els dos lli-
bres que fins ara coneixem de
la trilogia s’observa una evolu-
ció pel que fa als trucs narratius
que fa servir l’autor. Si en el la
veu narrativa era unitària, en
aquest d’ara es diversifica i
passa d’un personatge a un al-
tre, cosa que dóna una visió
molt més rica de la història que
se’ns explica. Principalment
perquè a El trànsit de les fades els
personatges es mouen i actuen
a partir d’unes claus subjectives
que podem interpretar molt
millor gràcies a aquesta con-
cepció polifònica.

SETMANA DE PASSIÓ
Com a L’àngel de la segona mort, a
El trànsit de les fades també ens
trobem davant d’un assassinat.
La diferència, però, és que en el
llibre d’ara abans d’acabar el
primer capítol ja se’ns haurà
revelat qui n’és la víctima, qui
el botxí i, fins i tot, qui se suï-
cidarà de resultes del drama. És
evident, doncs, que el que inte-
ressa a Jòdar no és la intriga del
crim sinó el dibuix minuciós
del procés que porta gradual-
ment els personatges fins a
l’esclat de la tragèdia. Un pro-
cés passional que es concentra
en els dies de la Setmana Santa
i que pivota al voltant de quatre
eixos argumentals: un pernil
servit per la botiga que regen-
ten els pares de Gabriel, una

treballadora de la fàbrica del
barri embarassada pel director,
un vestit de festa modelat en el
taller de la modista Gertrudis i
una representació de La Mal-
querida a càrrec d’una compa-
nyia de còmics ambulants. I,
com a referent perpetu, el per-
sonatge de la Lilà, la jove de
torbadora bellesa que desenca-
dena la tragèdia.

El trànsit de les fades es podria
definir també com una novel·la
de dones mal enamorades i
d’homes mediocres que en cap
moment saben estar a l’alçada
de les seves companyes. En el
fons, aquesta seria una altra
manera de veure la novel·la i no
gens incompatible amb el que
deia abans sobre el seu caràcter
d’educació sentimental d’un
dels protagonistes. Però, sobre-
tot, el que em meravella d’El
trànsit de les fades és que es tracta
d’una novel·la escrita amb una
engrescadora llibertat de regis-
tres que no sempre coincidei-
xen amb el que, des d’una òp-
tica realista, es podria conside-
rar com a lògic. Aquí és on, al
meu parer, hi ha el valor més
important que aporta l’autor al
panorama actual de la literatu-
ra recent que es fa a casa nostra.
Aquest especial toc de fades que
és la prova que certifica la savi-
esa literària de Julià de Jòdar.
Un exemple impagable a l’hora
d’explicar la importància cab-
dal que té en tot relat el paper
del narrador, la perfecta sinto-
nia entre la seva posició en re-
lació amb el que explica i la
manera com ho transmet al
lector. A més, a El trànsit de les
fades l’autor ens reserva una
sorpresa en el capítol final. Un
al·licient més per agafar-se for-
tament a les més de 400 pàgi-
nes del llibre i no deixar-les
anar fins a haver-ne gaudit go-
ludament fins a la darrera gota.
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Santiago Riera i Tuèbols

Filosofia natural
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Santiago Riera i Tuèbols,
La ciutat del canvi. Pagès

Editors. Lleida, 2001.

S
antiago Riera i Tuè-
bols (Barcelona, 1935)
és professor d’història
de la ciència i de la
tècnica del departa-

ment d’història contemporània
de la Universitat de Barcelona.
Autor d’una extensa producció
d’obra científica, destaca el seu
volum Narcís Monturiol. Una vida
apassionant, una obra apassionada
(1986). La ciutat del canvi, que és
la seva primera novel·la, se situa
a la Barcelona de finals del se-
gle XVIII i principis del XIX i
narra la biografia del doctor
Francesc Salvà i Campillo, un
dels metges catalans més
exemplars de tots els temps. La
vida del doctor Salvà conver-
geix amb un rerefons històric
rigorosament verídic que con-
templa aldarulls i revoltes:
contra Anglaterra, la Guerra
del Francès, el Trienni Liberal,
etcètera.

La novel·la, amb el sub-
títol L’arribada de la ciència
a Barcelona, s’estructura en
dues parts perfectament
equilibrades. A la prime-
ra, La joia (1751-1808), se’ns
narren els orígens intel-
lectuals del doctor Salvà:
els seus estudis a la Uni-
versitat de Tolosa, la seva
arribada a Barcelona i el
seu creixement com a
metge i com a científic.
Un dels capítols destacats
d’aquesta etapa de la vida
del doctor Salvà és la visi-
ta que féu a la casa reial,
on provà, sense gaire èxit,
de presentar els seus
avenços en el desenvolu-
pament del telègraf. Allà,
la figura de Carles IV, i especi-
alment la de l’infant Antoni,
són subtilment satiritzades. La
vida de la Cort neguiteja el

nostre metge, que aviat torna-
rà a Barcelona amb una càte-
dra de medicina que el situà
merescudament entre els doc-

tors més destacats de l’A-
cadèmia de Medicina de
Barcelona.

La segona part, El dolor
(1814-1830), correspon a
l’època del monarca Fer-
ran VII (1814-1833) i coin-
cideix, també, amb la
derrota de Napoleó i la fi
de la Guerra del Francès.
En aquesta segona part la
narració liquida tot allò
de promesa que tenia la
primera, la del Segle de
les Llums, i ens presenta
una Barcelona caòtica, fe-
rida de mort per les guer-
res, revoltada i amb una
epidèmia que plana da-
munt la població: la febre
groga. Davant aquesta si-

tuació, el doctor Salvà no pot
fer gairebé res. Tot un món
s’acaba, és època de desamor-
titzacions. La primera tingué

lloc el 1820. El doctor Salvà,
vell i cansat, sense esma per
continuar les seves classes a la
Universitat, es converteix en
un espectador més d’un món
que ja no és el seu. “El 13 de
febrer del 1828 moria el que
havia estat el més gran metge
català de tots els temps”.

La ciutat del canvi és, per da-
munt de tot, una novel·la his-
tòrica. Amb el record constant
de Senyoria, de Jaume Cabré (no
pas per la forma, però sí per
l’ambient, pel context), Riera
elabora un text d’una força
narrativa brillant, amb uns
personatges perfectament cre-
ïbles i, el que em sembla més
destacable, amb un coneixe-
ment i un domini de la histò-
ria magistrals, que en cap mo-
ment interfereixen en la ficció
i que converteixen aquesta no-
vel·la en referència ineludible
d’un dels moments més pro-
metedors de la història de
l’home contemporani. Lle-
gint-la ens adonem de la belle-
sa de la ciència, de la seva hu-
manitat (a més de la seva uti-
litat) i que aquell epígraf de fi-
losofia natural pren, ara sí, tot
el seu sentit.


