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El novel·lista Carles Casajuana va ser diplomàtic a Bolívia

Vespres de Carnaval
N A R R A T I V A

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

Carles Casajuana, Diumenge
de Temptació. Quaderns

Crema. Barcelona, 2001.

U
n conte de Juan José
Arreola podria defi-
nir força bé el tren-
cament d’una pare-
lla que es veu im-

mersa en el procés de liquida-
ció de la socialdemocràcia boli-
viana als anys vuitanta: “Con
fecha de hoy retiro de tu vida mis
tropas de ocupación. Me desentiendo
de todos los invasores en cuerpo y
alma. Nos veremos las caras en la
tierra de nadie. Allí donde un ángel
señala desde lejos invitándonos a
entrar: Se alquila paraíso en rui-
nas”. El cop militar de García
Melza, ajudat pels paramilitars,
anihila tot el que queda de la
democràcia amb l’assassinat de
deu membres del MIR. L’únic
supervivent és Raúl Barrientos,
responsable d’afers camperols,
que entra d’incògnit al país, i
que evita la massacre a temps,
per acollir-se després a casa del
secretari de l’ambaixada espa-
nyola, Miquel Artigues. La no-
vel·la, però, s’inicia amb l’im-
puls mític de les històries ame-
ricanes. La sobredimensió del
paisatge expressada per Alejo
Carpentier, entre d’altres. De
fet, tres nuclis narratius s’alter-
nen al llarg de la novel·la enga-
nyant diverses vegades les ex-
pectatives de lectura. Un dels
fils manté l’atenció en un es-
trany grup excursionista que
vol fer el Mururata. El paisat-
gisme i, a poc a poc, la denún-
cia de la miserable vida cam-
perola i minera van enrarint
una gens innocent visita de
muntanya. El segon nucli pre-
senta dos pobres diables diri-
gint un hotel als peus del Titi-
caca, on, ben aviat, el compta-
ble mestís Alvaco acaba mun-
tant un pròsper prostíbul fre-

qüentat per militars d’alta
graduació. El tercer conflicte es
produeix en l’asfixiant pis-pre-
só compartit pel matrimoni
Artigues i el fugitiu Raúl Barri-
entos. De seguida la convivèn-
cia del triangle es farà difícil:
seduccions i desencisos. Ben
mirat, tots els fets es resolen en
clau de farsa, a la manera es-
perpèntica, en unes festes de
Carnaval que modificaran no-
més dubtosament les tres situ-
acions. No cal dir que el narra-
dor juga hàbilment totes les
cartes. No és pas gratuït el con-
tacte de dos personatges amb
llibres diferents. El director ex-
tremeny de l’hotel, Jorge Calle-
ja, un veritable personatge real,

llegeix per avorriment una no-
vel·la de Conrad oblidada per
l’antic director. Ell i el seu aju-
dant, Miguel Soler, són la con-
firmació viva de la naturalesa
del país: extorsions, silencis,
suborns, enriquiments. Voldri-
en canviar el món que es tro-
ben però no tenen intel·ligència
ni voluntat per fer-ho. Insol-
vents des d’un punt de vista
moral, regentar un hotel a Bo-
lívia i no a Benidorm els fa més
fàcil liquidar les respectives hi-
poteques. Aviat s’adapten a la
corrupció endèmica mentre di-
rigeixen l’espai nuclear de la
novel·la, un hotel amb aires de
posada, on es deixa que la cal-
ma dissipi discretament les

perversions. D’altra banda, Mi-
quel Artigues busca unes nar-
racions de Carpentier que con-
tenen la història d’un asilat. El
seu hoste no només li pren la
dona, sinó també els llibres.
L’innominat narrador en pri-
mera persona del viatge a la
serralada andina va prenent
identitat. És un jo que no es
dilucida al llarg del text però al
final podem pensar que es
tracta del secretari ofès: l’un i
l’altre porten tan sols uns me-
sos vivint a La Paz. Tot plegat
s’explica amb una escriptura
transparent que va complicant
els fets a través d’un sistema
d’ocultacions molt eficaç. Per
aquesta raó les pinzellades des-

criptives del principi contenen
poèticament la mesurada de-
núncia del text.

Una civilització sustentada
en l’abús de tota mena no se
salva tampoc amb la fugida de
la ciutat. L’ambivalència de
trets en els personatges princi-
pals és un dels elements més
sòlids de la novel·la: Artigues es
troba entre el deure i la irrita-
ció; Barrientos, entre la traïció i
l’heroisme; Callejas, entre l’es-
tupidesa i la bonhomia; l’ex-
cursionista narrador, entre la
lucidesa i la ceguesa a la vega-
da. Desisteixen de certes actua-
cions o les erren deliberada-
ment perquè en el seu món les
coses són sempre de la mateixa
manera. El primer narrador
torna a La Paz amb la no de-
clarada acceptació que en tota
situació el que fa funcionar les
coses és la corruptela genera-
litzada. Un estil impecable de
principi poètic sobri va tramant
els tres fils que permeten en els
moments de violència trobar
una bellesa corrompuda que
suporta la fragilitat de l’ordre
social. Tot és a tocar i tot s’ex-
travia perquè les forces con-
centrades es fan voluntària-
ment elusives. Els homenatges
literaris hi són. La voluntat
d’una expressió realista també.

Diumenge de Temptació és la
sisena novel·la de Carles Casa-
juana. Punt de fuga (1992) i Espe-
rit d’evasió (1998) la precedeixen.
La seva experiència com a di-
plomàtic a Bolívia entre el 1980
i el 1982 li ha permès d’escriure
des del testimoni el territori de
les contradiccions americanes.
Sense indiciar fets a la manera
de la crònica periodística, però
molt proper a un endinsament
cert en la personalitat bolivia-
na, Casajuana ha bastit una
obra de ficció rellevant i ben
executada. L’autor va consoli-
dant així una obra narrativa
sòlida, sense presses, i amb
prou personalitat perquè calgui
interessar-s’hi.

Comèdia indigenista
T E A T R E

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

Jordi Sànchez, Fum, fum, fum.
Empúries. Barcelona, 2001.

L’
humor no acostu-
ma a ser subversiu,
però gairebé mai
no és innocent.
Transgredeix ver-

balment, tant com pot, els
grans tabús, els grans temes
sagrats. Permet de posar entre
les cordes els referents cultu-
rals, els costums ancestrals, les
convencions socials. Ironitza
contra allò que ens és donat,
que acceptem sense dir ni piu,
com si fos naturalment així,
ineluctable. Sovint ens ajuda a
comprendre una realitat que
s’ha tornat incomprensible o
kafkiana. I, com que la huma-
nitza, ens la fa més propera.
Amb l’humor, la tragèdia quo-
tidiana és més suportable.
També pot ser una bona ma-
nera de desviar l’atenció i fugir
d’estudi: evasionista i innocu.
En tot cas, l’humor que, per via
de la sàtira, ridiculitza deter-
minats comportaments de la
nostra quotidianitat és el que té
més facilitats de ser desxifrat. I

de triomfar en els públics asse-
degats de rialles. Prou que ho
sabien els conreadors de la
dramatúrgia còmica més po-
pular: Robrenyo, Pitarra, Rusi-
ñol.

L’actor, dramaturg i guionis-
ta Jordi Sànchez (Barcelona,
1964), autor de Kràmpack i co-
autor amb Joel Joan d’Excuses,
ha publicat Fum, fum, fum en
una curiosa col·lecció indige-
nista. La comèdia d’inspiració
nadalenca pren el pretext de la
solemnitat litúrgica, folklòrica i
consumista per reunir una bona
família barcelonina. Mateu i Ra-
quel, els amfitrions, han decidit
de passar el Nadal a la casa
d’estiueig i, com cada any, han
convocat tota la família. Hi
acuden a corrua feta. El seu fill
Arnau, histèric perdut, hi va
amb la seva nova companya,
Beth, guionista de televisió. El
cosinet Ignasi, un xicot càndid i
maniàtic, hi arriba acompanyat

de la simpàtica Juani, la filla de
la minyona. Per Nadal, deia la
padrina, cada ovella al seu cor-
ral.

Tots s’expliquen les novetats
més fresques. Obren els regals
més extravagants. Parlen de les
seves preocupacions. Es bara-
llen. Miren de conviure i com-
prendre’s. Beuen, mengen i, si
poden i volen, carden. En el
curs de les hores, les relacions
s’entortolliguen: les aparences
mai no es corresponen amb el
que hi ha al darrere. Tothom en
surt esquitxat. Com en les mi-
llors famílies d’aquests verals,
enduts per l’atmosfera nada-
lenca, es descobreixen els se-
crets més insospitats i es pro-
dueixen grans trasbalsos emo-
cionals. Celebren joiosos i con-
tents, en suma, l’efemèride bí-
blica. Perquè Nadal és una festa
esplèndida “per estimar-se”,
encara que tots es tirin els plats
pel cap.

Fum, fum, fum vol mostrar,
amb insolència continguda, la
cara oculta de les relacions de
parella i família, els drapets
bruts de l’entorn familiar me-
socràtic, els xocs domèstics en-
tre generacions i rols sòlida-
ment establerts. Procura de vo-
rejar, des d’una ironia superfi-
cial, la doble moral de la classe
mitjana. Qüestiona amb ale-
gria, per fer-hi gresca, un
encontre tan simbòlic, fictici i
desolador com el Nadal. Mal-
grat la sàtira i el grotesc, tot és
molt ensucrat, candorós, sense
gaire malícia, com l’humor te-
levisiu que acostuma a fer-se a
TV3. Sànchez domina els re-
cursos còmics, dosifica el tempo
i les entrades i sortides, talla els
diàlegs, broda les situacions i
crea caricatures versemblants.
Cisella els quatre actes a mida:
presentació, plantejament, nus
i desenllaç. És una olla còmica
a pressió controlada, de brou

progre, en què els ingredients
que bullen són les poca-soltades
provocadores, els jocs d’equí-
vocs, els monòlegs paral·lels, les
solucions vodevilesques.

Ben mirat, estem de sort de
disposar d’una comèdia co-
mercial d’aquesta mena. Més
digna que d’altres productes
similars de tradicions estrange-
res. I, com en el món, hi ha
d’haver de tot i més en la dra-
matúrgia catalana. Ara bé,
tampoc no cal que ens enga-
nyem: Fum, fum, fum no esvalota
ningú. Ni els galliners més bu-
fats. Ni els quatre privilegiats
que, vestits de roba cara, van
sempre a les estrenes amb in-
vitació oficial. A tot estirar, en-
rojola les galtes de la bona gent
que anava al Romea quan el
coliseu del carrer Hospital era
el que era. Segons com es miri,
Rusiñol o les plomes més afila-
des de L’Esquella de la Torratxa
dels millors temps, per posar
dos referents coneguts, podien
arribar a ser molt més sarcàs-
tics i descarats. També menja-
ven, sense gaires miraments,
l’exquisida sopa de galets amb
pilota per Nadal, però sabien
tocar el voraviu dels seus com-
patriotes i, sobretot, dels qui
remenaven les cireres.


