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Llort ha publicat la seva tercera novel·la

Xef quec degà provant
ja whisky amb zel
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Llort, Camaleó. Edicions Proa.

Barcelona, 2001.

I
maginem-nos al bell mig de l’o-
ceà. Som en un d’aquells indrets
que els fullets de les agències de
viatges i els espots de begudes a
base de rom qualifiquen de pa-

radisíacs. Hi ha una illa. També un vai-
xell. L’illa és molt petita, l’envolten
platges amb sorra de color d’or i, és
clar, està deshabitada. El vaixell és un
iot atrotinat que dissimula com pot la
seva precària salut sota capes i més
capes de pintura. El seu capità es diu
Melville, té un passat fosc –cosa que,
pel que fa als efectes de la nostra his-
tòria, no té cap importància– i és el
responsable de transportar a l’illa un
carregament de turistes assedegats
d’exotisme i aventures.

Continuem imaginant que quan els
turistes són a l’illa l’ame-
naça d’una tempesta obli-
ga el capità a recollir pre-
cipitadament els seus cli-
ents i fugir cap a altres illes
amb ports més segurs. Si
continuem imaginant que,
per culpa de les presses,
dos passatgers –un home i
una dona– no poden arri-
bar al vaixell i es queden
abandonats a la seva sort
tindrem les coordenades
exactes del moment en què
comença a posar-se en
marxa aquest interessant i
intel·ligent artefacte nar-
ratiu que ha muntat Llort i
que arriba a nosaltres amb
el títol de Camaleó.

La història de Camaleó es
descabdella en dos escena-
ris que es van alternant al
llarg dels diversos capítols del text. Per
una banda assistim a l’atzarosa nave-
gació del vaixell del capità Melville
sacsejat a tort i a dret per la tempesta
i, per l’altra, tenim els improvisats ro-
binsons Goretti i Ernest –una noia de
torbadora bellesa i un conquistador
especialitzat en dames madures– que
s’embranquen en converses –l’un més
que l’altra, val a dir– plenes d’insinu-
acions sexuals d’elevat voltatge.

ARTEFACTE LITERARI
Si s’hi han fixat veuran que unes rat-
lles més amunt he qualificat Camaleó
d’artefacte literari. No és pas una fi-
gura de lluïment pròpia de comenta-
ristes curts d’adjectius. Crec sincera-
ment que les escasses 130 pàgines de la
història que Llort s’ha empescat estan
prou farcides de trucs, referències in-
ternes i recursos narratius per ado-
nar-nos de dues coses: primerament,
que Llort és un escriptor dotat amb un
esmolat sentit de la composició i, se-
gonament, que té la suficient picardia
per dosificar els detalls –allò tan difí-
cil de les el·lipsis– i, alhora, guardar-se
uns quants rocs ben amagats a la faixa.

Vull dir amb tot això (per si no se
m’ha entès) que m’ha agradat, aquest
Camaleó. Tant pel que representa de pas
endavant en l’obra de l’autor (indiscu-
tiblement és un llibre molt millor que

T ardor i Maleït Montjuïc, els seus ante-
cessors) com pel que augura de cara a
l’immediat futur. Així doncs, ¿és un
llibre perfecte? ¿Carbura al cent per
cent, el motor d’aquest artefacte? La
resposta és un sí però adobat amb al-
gunes reserves que intentaré detallar
tot seguit per passar, a continuació, a
lloar les virtuts que m’ha semblat de-
tectar en les seves pàgines.

ENTRE EL VAIXELL I L’ILLA
Per començar la nòmina de reserves
parlaria d’un desequilibri massa gran
entre els capítols situats en el vaixell
–tòpics i, comparativament, amb poc
gruix narratiu en el conjunt del text–
i els que es desenvolupen a l’illa entre
Goretti, Ernest i algun altre element
que ara no ve al cas i que ja es trobarà
el lector quan hi arribi. En aquesta
part situada a l’illa és on, sens dubte,
radica la força de Camaleó. Una força
que eclipsa tot allò que no està sota el
seu flux argumental.

Un altre aspecte a comentar en

aquest apartat és l’al·lusió, en el capí-
tol 9, a uns fets que enterboleixen el
passat del capità Melville. Val la pena
fixar-se en aquest punt perquè, vist per
la banda positiva, és un exemple per-
fecte del sentit de l’economia narrati-
va de Llort: en menys d’una pàgina és
capaç de dibuixar-nos els trets bàsics
d’una història. La llàstima és que, als
efectes del relat general en què s’ins-
criu, aquesta història és totalment in-
necessària, diríem que pertany a una
altra novel·la.

Una cosa molt similar passa amb la
descripció que fa Albert –el company
de Goretti que viatja en el vaixell– del
dia que la va conèixer en una platja. És
un episodi excel·lentment explicat (el
trobaran en el mateix capítol 9) però,
una vegada més, poc necessari per al
transcurs de l’obra. Sobretot si tenim
en compte que els moments clau per
entendre tot el potencial de Camaleó no
passen per aquesta història concreta
sinó per les quatre que al llarg del lli-
bre expliquen els personatges que
s’han quedat a l’illa.

SORPRESA FINAL
Rellegeixo el que he escrit fins aquí i
observo que potser deixo algunes coses
una mica velades. Tot i admetre
aquesta limitació crec que cal mante-
nir el suspens perquè Camaleó és un

llibre que creix amb gran vigor fins a
portar-nos a una sorpresa final. I
aquesta és, també al meu parer, una
altra de les seves virtuts: un final que
dóna sentit a una gran quantitat de
detalls, al·lusions i fils solts que es lli-
guen en bona part quan es desvela la
conclusió. En aquest sentit els puc dir
que si vostés volen gaudir amb més
intensitat de les picardies d’un escrip-
tor amb talent el millor que poden fer
és tornar a llegir de seguida Camaleó
sabedors del seu secret i, doncs, dis-
posats a reconèixer les pistes que ha
anat escampant l’autor al llarg del
text.

LLENGUATGE RIC I PRECÍS
El llenguatge de Llort és ric i precís.
Amb un sentit del ritme intern que
accelera la lectura d’una manera molt
coherent amb la passió que hi ha dar-
rere de cada instant de la vida dels
personatges que retrata. Llort té l’ins-
tint de la frase justa, del diàleg tot just
apuntat, i sap posar damunt el paper
els elements mínims necessaris perquè
el lector se senti implicat en allò que se
li està explicant.

Un altre dels factors que donen a
Camaleó una expressivitat molt perso-
nal és la seva indefinició. Una indefi-
nició que fico al sac dels valors positius
i que s’arrossega –volgudament, sens
dubte– fins a la manera com s’acaba
resolent la trama. Ens les havem,
doncs, amb una història en què s’al-
ternen dos cataclismes: un d’extern en

forma de tempesta en alta
mar i un altre d’intern
–però no menys devasta-
dor– en forma de laberint
mental d’algun dels prota-
gonistes que s’han quedat
a l’illa. I en aquest context
és quan sorgeixen les
qüestions: ¿on comença la
realitat i on el somni? ¿En
quin punt es delimita el
camp de la raó i el de la
follia? ¿Què pot ser més
destructor, el cervell o la
passió? ¿Qui és l’autèntic
narrador del que se’ns està
explicant? ¿Qui fa de Teseu
i qui de Minotaure, en
aquest laberint? Preguntes
la resposta de les quals, en
molts casos, l’autor deixa
expressament en mans del
lector.

Un dels personatges de Camaleó
abans de començar a explicar les seves
històries fa servir el conegut pangra-
ma anglès de 35 lletres The Quick Brown
Fox Jumps Over the Lazy Dog. Els incon-
dicionals de Màrius Serra saben que un
pangrama és un text que aplega totes
les lletres de l’abecedari i que servia
perquè els provadors de les màquines
d’escriure comprovessin si totes les
tecles colpejaven la cinta amb la ma-
teixa intensitat. Simbòlicament,
doncs, un pangrama és un desplega-
ment de lletres, és a dir, de tots els re-
cursos que l’escriptor té al seu abast
per construir els seus edificis literaris.
Jo veig aquest Camaleó com el pangra-
ma que Llort ha construït i amb el qual
posa damunt del tauler de joc tot el
seu arsenal expressiu.

Si no es vol recórrer als anglesos, en
català tenim un preciós pangrama en-
cara més curt –de 32 lletres inventat
per Miquel Sesé, l’home que signa la
pàgina d’entreteniments d’aquest dia-
ri– que diu: “Xef quec degà provant ja
whisky amb zel”. Camaleó és una prova
de talent d’un autor que ja en el tercer
llibre ha demostrat que té recursos
perquè no el perdem de vista. De pas-
sió i ambició tampoc sembla anar es-
càs. Atenció, doncs, al que ens reporti
l’endemà d’aquest Camaleó tan ple de
promeses i tan viu de colors.
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Estimar
o morir

FRANCESC GUERRERO

Josep M. Madern, La por de l’amor.
Pagès Editors.

Lleida, 2001.

Josep M. Madern, La línia negra.
Pagès Editors. Lleida, 2001.

J
osep M. Madern (Cervera,
1926) va fer estudis de
lletres a Barcelona i, més
tard, va treballar com a
periodista a Radio Juven-

tud, de Saragossa, i a Radio Léri-
da. Per total incompatibilitat
amb la societat espanyola del
franquisme, s’exilià a París el
1957. Hi visqué més de 25 anys i
va ser el responsable dels serveis
informatius en castellà de Radio
France Internacionale (Radio Pa-
ris). El 1983 va tornar a Catalu-
nya, on ha combinat l’ofici de
periodista amb el d’escriptor.

EXALTACIÓ SENTIMENTAL
Els dos llibres de Madern que ha
editat Pagès aquest any dins la
seva col·lecció Lo Marraco són dos
reculls de relats breus que podri-
en haver estat editats en un sol
volum. En el cas de La por de l’a-
mor, Madern bascula entre l’exal-
tació sentimental i l’eròtica, i a La
línia negra, aborda al qüestió de la
humanització de la mort i de la
follia humana. Dues cares de la
mateixa moneda: l’amor, que és
la vida; i la vida, que du indefec-
tiblement la mort. L’amor és
aquella cosa tan complicada i al-
hora tan necessària que ens
manté sovint vius. A partir d’a-
quí, Madern planteja vuit situa-
cions (vuit relats) que són vuit
formes diferents d’estimar. L’a-
mor és sovint un viatge, en què
fugida i autoconeixement van
plegats. És la visió que té de l’a-
mor algú que ha viscut molt, i
que parla des de la perspectiva de
l’experiència.

En el segon cas ens trobem
amb quinze històries on predo-
mina un tractament de la temà-
tica dispers. El volum és encap-
çalat per una cita del poeta Cio-
ran: “À force de cumuler des mystères
nuls / et de monopoliser le non sens, /
la vie inspire plus d’effroi que la mort:
/ c’est elle qui est le gran Inconnu ”.
Allò desconegut és la mort, i
també l’amor. És la cita de Mile
de Scudery que encapçala La por
de l’amor: “L’amour est un
je-ne-sais-quoi, / qui vient je-ne-sais-où,
/ et qui finit je-ne-sais-quand”.

VEU NARRATIVA OMNISCIENT
Pel que fa a l’estil, hem de dir que
destaca per damunt de tot una
veu narrativa omniscient que té
el control total sobre el que es
narra. A La por de l’amor es pres-
cindeix de l’estil directe, mentre
que a La línia negra, tot i haver
avançat en aquest sentit, els dià-
legs ens són presentats amb re-
serves. Uns diàlegs que situen els
personatges en un dilema moral
de fort contingut metafísic: esti-
mar o morir.


