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A
mesura que ens fem
grans oblidem tot
sovint aquells aspec-
tes més foscos i do-
lorosos de la infàn-

cia. Molts anem adoptant el
tòpic d’associar alegria i dol-
çor a aquesta etapa de la vida,
i ens descuidem que la tan
idealitzada infància també
ens va comportar molts mo-
ments agres i durs. ¿Què se
n’ha fet d’aquella por i solitud
que ens envaïen? ¿On ha anat
a parar aquella frustració da-
vant uns pares que no ens
comprenien i que, en algun
moment, hauríem volgut
veure marxar lluny, o fins i tot
morir? Angelets, el darrer llibre
d’Isabel-Clara Simó, ens ofe-
reix deu contes clarividents,
corprenedors, que fan obrir
els ulls i reconèixer que la in-
fància, com totes les etapes de
la vida, també va tenir el seu
regust amarg.

ALGUNS EXEMPLES
En Dani està castigat per dir
una mentida quan està fart de
veure com els seus pares en
diuen a tort i a dret. L’Eva no
s’entén amb la seva mare i un
bon dia descobreix que el

trauma que tenia de petita de
no poder-se emmirallar de nit
al bany era perquè, sense
llum, s’hi veia clavadeta a
aquella dona odiosa que la va
dur al món. El Roger és som-
nàmbul, però els seus pares
ignoren o neguen aquest tras-
torn, fins al punt que si els
despertés de matinada perquè
s’ha perdut li dirien tots dos
que si s’ha tornat
boig i que ja no sa-
ben què fer amb ell.
El David té una
germana que va
marxar de casa el
dia que va fer di-
vuit anys dient que
allà hi havia ins-
tal·lada una dicta-
dura. Al diccionari,
buscant aquesta
paraula, el David
només troba l’ac-
cepció de “forma
política de què es
revesteix l’Estat
com a instrument
de poder posat en
mans de la classe
dominant per es-
clafar la resistència
dels seus enemics”,
¿però que té a veu-
re això amb l’am-
bient que es respira
en una casa amb
un pare frustrat i
que sent fàstic vers
la seva dona per-
què s’ha engreixat
cinquanta quilos?

Les veus cruels, tendres,
victimistes o esporuguides
dels infants són les protago-
nistes d’uns relats foscos, però
reals com la vida mateixa. El
principal mèrit d’Angelets és
estar poblat per uns infants
creïbles, versemblants. Hi ha
contes en què potser no ens
veiem reflectits, però segura-
ment ho farem en el següent

o, si més no, hi identificarem
el cas d’un cosí o del nostre
millor amic d’escola.

A És quan miro que hi veig clar,
l’irònic i lúcid recull de contes
amb què Isabel-Clara Simó va
guanyar el premi Víctor Cata-
là l’any 1978, així com en al-
guns relats de la celebrada
Dones, ja es perfilava una vo-
luntat de fer palesa la lluita

entre el desig de
llibertat dels indivi-
dus i la pressió de
les convencions so-
cials per domi-
nar-los. Ara la ver-
sàtil periodista i es-
criptora torna a
emprar el conte per
demostrar-nos que
els infants són molt
més desperts del
que recordem d’a-
dults i que, per
tant, també s’im-
pregnen i guarden
veritats inconfessa-
bles en el seu inte-
rior. No es tracta de
negar les estones de
cel que vam viure
quan érem infants,
sinó de posar sobre
la taula la part obs-
cura d’aquells anys,
perquè, ¿qui sap?,
potser entendrem
millor els petits di-
moniets o angelets
que ens envolten
ara o en un futur no
gaire llunyà.

A S S A I G

A cura de Catalina Sureda
Vallespir, Bearn, entre la vida i
la ficció (Ponències de la I Aula de

Novel·la). Publicacions de

l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2003.

E ntre el 12 i el 20 de de-
sembre de l’any 2000 va
tenir lloc la I Aula de

Novel·la al casal de can Saba-
ter, a Binissalem, residència
ocasional de l’escriptor Llo-
renç Villalonga i la casa en la
qual va redactar la major part
de la novel·la Bearn o la sala de
les nines. L’Aula, organitzada
per la Fundació Casa Museu
Llorenç Villalonga en col·labo-
ració amb la Universitat de les
Illes Balears, va dedicar-se a
l’estudi monogràfic de l’obra
central del que va ser l’escrip-
tor mallorquí més important
de la segona meitat del segle
XX. Totes les ponències que es
van presentar durant aquell
curs apareixen ara publicades
en aquest llibre que analitza
l’obra cabdal de l’escriptor
mallorquí des de diferents
òptiques.

Jaume Pomar i Antònia Mo-
rey estudien la novel·la en re-
lació amb l’experiència bio-
gràfica del seu autor. Josep A.
Grimalt i M. del Carme Bosch
centren els seus treballs en els
aspectes més estrictament li-
teraris, com ara l’estructura
epistolar i el joc de l’ambigüi-
tat. Finalment, tanquen el lli-
bre les aproximacions de Gui-
llem Frontera, Lluís M. Güell i
Jeroni Salom a les adaptacions
radiofòniques, teatrals, televi-
sives i cinematogràfiques de
Bearn, aquell retrat de la deca-
dència de l’aristocràcia rural
del qual el present recull de
ponències fa una justa recu-
peració. A.T.

N A R R A T I V A

Jaume Copons, Biaix. 15è
premi Ciutat de Mollerussa
de novel·la breu 2003. Pagès

Editors. Lleida, 2003.

S aber si són certes o falses
les paraules d’un home
que s’autoinculpa d’una

sèrie de crims que pretenen es-
devenir lliçons morals és la in-
cògnita que mou la trama de
Biaix. La novel·la s’inicia amb el
trajecte cap a comissaria del
protagonista de la història, un
home amb una gran ànsia de
notorietat pública que assegura
que l’assassinat d’una presen-
tadora de televisió, un psiquia-
tre, un polític... tenien raó de
ser per les conductes inapropi-
ades que els morts duien a ter-
me. Ara afirma haver matat el
seu veí, però els interrogatoris
de la psicòloga de la policia i les
investigacions del comissari
encarregat del cas donaran un
gir inesperat a la narració. Jau-
me Copons, autor de novel·les
infantils i juvenils i del recull
de contes Plagis, projectes i altres
substàncies, mostra la dificultat
de discernir entre la veritat i la
mentida quan tot en la història
està de biaix. A.T.

Morir a Marsella
N A R R A T I V A

J O A N A G U T

Jean-Claude Izzo, Keops total.
Traducció de Lluís Maria
Todó. Editorial Límits.

Andorra la Vella, 2003.

K
eops total, segons els
cantants de rap, és
un merder immens,
una situació impos-
sible. “Ficat a la

merda fins a les celles” és com
es troba el policia Fabio Mon-
tale quan intenta descobrir
qui ha assassinat dos joves
amics seus i una adolescent a
qui estimava. I Fabio, sense
tenir gaire en compte els lí-
mits de la llei, s’endinsarà en
el món de l’hampa de la seva
Marsella natal, la ciutat mul-
tiracial dels nostres dies, co-
bejada per les màfies interna-
cionals i bastió de la xenofòbia
del Front Nacional.

Jean-Claude Izzo (Marsella,
1945), poeta, periodista i nar-
rador, es va traslladar a París
el 1987, i hi va col·laborar
com a animador d’esdeveni-

ments culturals de caràcter
literari d’abast internacional.
Keops total, publicada el 1995,
és la primera de la trilogia de
novel·les negres protagonit-
zades per Fabio Montale que
tenen lloc a Marsella, seguida
de Xurmo (1996) i Soleà (1998).
Ha publicat també Les marins
perdus (1997) i Le soleil des
mourants (1999). Jean-Claude
Izzo va morir abans de com-
plir els 50 anys.

EXCEL·LENT NOVEL·LA NEGRA
Keops total és una excel·lent
novel·la negra. El llibre té tots
els ingredients del gènere: la
violència, la intriga, la passió
per descobrir la veritat, els
policies honrats i els corrup-
tes, el culte a l’amistat i l’a-
mor. Però l’obra d’Izzo va
molt més enllà de la simple
novel·la de gènere. L’autor
s’endinsa en els laberints de
Marsella, com si la ciutat me-
diterrània fos un personatge
més, amb un passat mític i un
present problemàtic. Retrata
d’una manera descarnada el
submón del delicte, amb “l’o-
di, la violència. Els delinqü-

ents, els policies, els polítics. I
la misèria com a adob. L’atur,
el racisme. Tots nosaltres
érem insectes atrapats en una
teranyina. Ja podíem lluitar,
que al final l’aranya se’ns
cruspia a tots”.

Manu i Ugo, amics d’ado-
lescència de Fabio Montale,
han estat assassinats. Zucca,
un capo mafiós, també ha
mort violentment, i Leila, una
estudiant d’origen magribí,
és violada i assassinada bru-
talment. Qui hi ha darrere
totes aquestes morts? Qui
mou els fils del crim? Són
preguntes que Fabio es plan-
teja i per trobar-hi una res-
posta coherent s’ha de sub-
mergir en les aigües tèrboles
de la seva ciutat, Marsella, on
els joves irats i sense espe-
rança viuen al marge de la
llei, on l’extrema dreta i
l’hampa fan aliances incon-
fessables i on, també, l’amor
persisteix malgrat tot. Lole,
Marie-Lou, Babette són, entre
altres, un cor de dones corat-
joses que ploren els morts i
consolen els vius amb les seves
abraçades apassionades.

“Marsella –diu el narra-
dor– no és una ciutat per a
turistes. No hi ha res per visi-
tar. La seva bellesa no és per
fotografiar. És per compartir.
[...] A Marsella, fins i tot per
perdre, s’ha de saber lluitar”.
Així, el seu port, la Canebière,
els barris de La Belle-de-Mai,
Vauban, La Blancarde, Le Ro-
uet i La Capelette, esdevenen
presents com l’escenari que
emmarca la tragèdia, sota els
ulls de francesos de totes les
procedències que conviuen en
un equilibri difícil al costat
d’italians, espanyols, armenis,
portuguesos, àrabs, africans i
vietnamites, fins que uns i al-
tres esdevinguin ciutadans del
paese, de la vella ciutat de la
Provença occitana. En aquest
aspecte, Keops total ret home-
natge a una Marsella en
transformació, amb els fan-
tasmes del creixement incon-
trolat i l’atur, el peix, la cèle-
bre bullabessa i el pastís.

TRADUCCIÓ DE CATEGORIA
Dèiem més amunt que Keops
total era una novel·la excel·lent
i cal mencionar la traducció
de Lluís Maria Todó com un
element més que s’afegeix a la
categoria literària de l’obra.
Hem de felicitar l’editorial
andorrana per haver-nos fet
conèixer Jean-Claude Izzo, un
autor del qual esperem poder
llegir l’obra completa.


