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Albert Villaró ha publicat la seva segona novel·la

Sense manies
N A R R A T I V A

Ò S C A R M O N T F E R R E R

Albert Villaró, Obaga.
La Magrana.

Barcelona, 2003.

O
baga –paraula que
identifica la part
fosca d’una munta-
nya, l’oposada al
solell– és el títol de

la segona novel·la d’Albert Vi-
llaró, que té una presentació
contradictòria: malgrat el nom
de fonts del text, l’obra arriba al
lector, físicament, amb una co-
berta en què hi ha tres vaques
que jeuen en un prat d’herba
escassa i que tenen al damunt
un cel blau clar, tacat amb nú-
vols lleus.

Aquesta contradicció –cal
pensar-la intencionada– té una
trasllació directa en el protago-
nista, en Tomàs, un home de
camp que sembla que té ben
assumida la parsimònia de la
vida natural fins que els fets
que es desencadenen a partir
d’una circumstància força ca-
sual el fan reaccionar.

Que en Tomàs té caràcter
queda ben clar amb les prime-
res frases del text: l’home no
veu bé que les seves vaques es
posin de part a la matinada
“com si no poguessin parir de
dia, en havent esmorzat”. Tota
una definició de principis filo-
soficovitals a partir de la qual
neix i creix un personatge del
tot creïble –paga la pena re-
marcar aquesta condició del
personatge: creïble– malgrat
les peripècies en què haurà de
prendre part: en Tomàs és tes-
timoni casual d’una cita de
contrabandistes d’alta volada i
ho comenta a en David, un veí
de qui ignora que és una mena
d’experiodista. En David actua
pel seu compte i du a la
premsa les anades i vingudes

nocturnes que es produeixen a
prop de Llobarca, el poblet del
Pirineu en què transcorre part
de l’acció.

Amb els afers dels contra-
bandistes estesos com llençols
al sol, tot s’emmerda i en To-
màs ha de fer mans i mànigues
per mirar d’aconseguir que
Llobarca torni a ser un indret
tranquil en què, passi el que
passi, hi regni la calma.

L’esquelet de la novel·la, però,
n’és només l’esquelet. Villaró,
sense manies de cap mena –a-
fortunadament!– hi afegeix la
Rosa, promesa d’en Tomàs; la

Magalí, xicota d’en David i un
dels objectius carnals i existen-
cials del protagonista; els con-
trabandistes de tota la vida; els
contrabandistes forasters però
ja implantats; els contraban-
distes acabats d’arribar; la
Guàrdia Civil tranquil·la; la
Guàrdia Civil ramboniana; So-
morra –¿resultat d’un joc de
paraules en què participen An-
dorra, Sodoma i Gomorra?–;
l’Exército Guerrilleiro do Pobo
Galego i alguna cosa més.

Tot això, a Obaga, està ben
lligat, molt ben lligat, i el re-
sultat és una novel·la que té un

ritme narratiu prou trepidant
per fer-la mereixedora, amb
justícia, d’aquella qualificació
que diu que si es comença a
llegir-la, no es podrà deixar de
fer-ho.

Villaró tira pel dret a l’hora
d’explicar una història que té
clara en la forma i en el fons.
Les frases avancen amb em-
penta i l’una du a l’altra en
l’explicació d’uns fets que
s’emboliquen amb fluïdesa:
l’absència de complexos amb
què l’autor mou les peces du el
lector a immergir-se sense gaire
problemes en el que s’exposa.

En aquest sentit, la desimbol-
tura narrativa de l’autor re-
corda la que va emprar Boris
Vian en la redacció d’Elles no se
n’adonen, un text que, com
Obaga, s’acosta als paràmetres
de la literatura d’acció, en su-
blima els components princi-
pals i ignora deliberadament
tot allò que es podria aribar a
considerar palla.

ACCIÓ I CONCISIÓ NARRATIVA
La qüestió formal a la novel·la
de Villaró manté una relació
directa amb la qüestió de fons:
amb la mateixa decisió amb
què escriu, exposa. La mecànica
literària no pren camins se-
cundaris i tampoc no ho fan els
personatges. Acció i concisió a
l’hora de presentar el primer
pla narratiu –allò que passa als
personatges de manera direc-
ta– i el segon pla –allò que
provoca o justifica les accions
dels personatges: en aquest cas,
tot el que hi ha de fosc al dar-
rere d’una activitat comercial,
el contraban, que ja és fosca de
mena–. I això enganxa i, se-
gons com, crea addicció.

Si es tenen en compte els
brots que sorgeixen en els úl-
tims temps en els camps de
conreu de la literatura catalana
–l’escrita en català–, Obaga –o
Villaró, si es manté ferm en les
conviccions literàries que l’ani-
men i que exposa– és un plan-
çó de roure, que no és poca cosa
quan, amb excepcions –és a
dir, allò que se surt de la norma
esdevinguda normal–, allò que
es publica no té entitat i no
serveix ni per fer-ne fusta per
cremar malgrat el xivarri galli-
naci que se sent de tant en tant.
És una percepció ben personal
–la té qui signa aquesta peça–
que la bondat d’Obaga, o la
possibilitat que sigui percebuda
com a bona, la certifica el fet
que arriba a les llibreries sense
haver guanyat cap premi.

Desubicats
N A R R A T I V A

L L U Í S L L O R T

Kiko Amat, El día que me vaya
no se lo diré a nadie.

Anagrama. Barcelona, 2003.

Q
ualsevol persona
mínimament refle-
xiva s’ha sentit
desubicada en al-
gun moment. De
vegades passen els

anys i l’estat d’incertesa es
perpetua, però no el notem
perquè ja forma part de no-
saltres, com una taca a la pell
que de vegades modifica els
seus límits, el seu color, ens
cou amb una intensitat dife-
rent, però és nostra i sempre
és allà.

Kiko Amat (Badalona, 1971)
ha publicat la seva primera
novel·la. És una història d’a-
mor i recerca entre dos perso-
natges desubicats. Ell, Julián,
treballa en una llibreria de la
plaça Universitat, li agrada la
grisor avorrida de Barcelona i
viu envoltat de milers de dis-
cos (de vinil, of course) poc o
gens comercials que s’orga-
nitzen per piles dictades per
l’atzar i el caos. Divideix el seu
temps en estades en el que
denomina pensaments paral-

lels, reals o comptables (en
què es desconnecta comptant
tot el que té al davant), uns
mons que recorden la Babilò-
nia de Richard Brautigan i els
del poeta Jesús Lizano (Mundo
Real Poético, Mundo Real Político,
etc.). Amb tot, se sent desubi-
cat, necessita una mena de
centrifugat que l’ajudi a ex-
pansionar-se més enllà de la
monotonia dels mateixos
quatre amics dins del mateix
bar, d’una feina que no li diu
res, d’uns pares i d’un germà
que “es abogado empresarial y
vota al PP, y también cree en Dios.
Pero en serio. Va a misa y todo.
Para mí que tuvo una meningitis
de pequeño y se volvió gilipollas”.
Julián canalitza els estats aní-
mics positivistes enregistrant
cintes inspirades en algú, com
ara Octavia.

Octavia és una noia amb
dues cares d’actriu alhora,
una part de Jean Seberg i l’al-
tra de María de Medeiros. Fa
poc que el seu nòvio ha mar-
xat amb una amiga d’ella amb

cara de porc. Poc importa que
la vida que duien fos insulsa,
buida, falsa. L’ha deixat. Els
amics també s’han esfumat i
la solitud l’obliga a mirar-se al
mirall i veure una vida que no
suporta. Octavia, per escapar
de l’autocompassió, odia tot el
que l’envolta, en especial que
la seva veu aparegui per totes
bandes. I és que Octavia con-
sidera que prostitueix la seva
magnífica veu posant-la al
servei de contestadors telefò-
nics per a bancs, companyies
municipals i enumerant les
parades de metro... Està desu-
bicada i entre els seus odis,
inclosos la feina, els pares i
sobretot el passat recent, hi ha
una ciutat que l’ofega. Vol
marxar allà on sigui per tro-
bar-se i tornar a començar.

John Osborne i el seu Mirant
enrere amb ira serà el nus d’in-
tersecció entre les dues desu-
bicacions.

Kiko Amat ha escrit una
obra que es llegeix molt a gust
gràcies a un estil fàcil que no

cau en la banalitat. Els capí-
tols són molt curts, però no
críptics. Utilitza recursos tèc-
nics ben distribuïts, com ara
els paràgrafs d’una frase o
d’una sola paraula, les ono-
matopeies ocurrents, els dià-
legs ràpids, la metaliteratura
(“Este capítulo empieza con Octa-
via poniéndose los zapatos para ir
a trabajar”), descripcions
breus, algunes imatges molt
potents (“Sus facciones se apre-
tujan en el centro de la cara como
sorbidas por un desagüe”) i, pro-
bablement influït per la llen-
gua anglesa en què molt so-
vint es converteixen substan-
tius en verbs, crea noves pa-
raules (“camisetas unimangui-
les”, “mil vecinos duermevelan-
do”...), i tot amb un humor
subcutani, delicat, irònic i
efectiu.

AUGMENT DE LA INTENSITAT
En cadascuna de les tres parts
que formen la novel·la la in-
tensitat de la trama i la sensi-
bilitat narrativa augmenten.
No m’atreviria a catalogar ai-
xò de defecte, però és un pro-
cés invers al que passa amb els
protagonistes, que a l’inici
podrien tenir més de trenta
anys i a mesura que avança
l’obra semblen cada cop més
joves fins a plantar-se en els

vint-i-pocs. L’eterna adoles-
cència. Amat aprofita els seus
personatges per mostrar-nos
l’extensa i exclusiva cultura
musical que té, en positiu
(Style Council, De La Soul,
Orange Juice, Electric Prunes,
Wanda Robinson, Georgie Fa-
me, Gomet Gain..., “cosas raras
que no salen por televisión”) i en
negatiu (“la mierda de los Dire
Straits o los Eagles” i “el discjockey
se pasó la última hora pinchando
Queen, Sting, Rolling Stones, U2 y
mierda semejante”), també per
opinar sobre la família, Barce-
lona, la incertesa del futur,
l’amor, l’excel·lència dels su-
permercats Dia i els taxistes,
per als quals Octavia opina
que si hagués de gravar una
veu hauria de ser “una mezcla
de pistolero fascista, comentarista
de partidos de fútbol, folclórico
mohoso y gruñido semihumano e
incomprensible, con insultos, co-
mentarios racistas, machistas y fi-
losofía populista de neurona er-
mitaña”.

Una novel·la que potser no
marcarà cap fita, però que es
llegeix amb plaer, sense entre-
bancs ni dubtes (cosa no gaire
habitual perquè no és tan sen-
zill d’aconseguir) i que ens
presenta un autor amb força i
personalitat que es pot ubicar
a la llista dels bons.


