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Joan Agut explica històries de la seva família

Retrats amb
profunditat

de camp
N A R R A T I V A

A N N A T O M À S

Joan Agut, Coses de família.
Barcanova.

Barcelona, 2004.

J
oan Agut (Barcelona,
1934) es definia en
una entrevista recent
(AVUI, 5-2-04) com el
senyor sense (sense

cotxe, sense nòvia, sense In-
ternet i, fins i tot, sense ordi-
nador). Aquestes absències su-
mades a la seva constància
d’escriure cada dia, caps de
setmana inclosos, fan que en
els darrers set anys hagi pu-
blicat nou llibres, quan, a més,
no va ser fins al 1995 que va
aparèixer la seva primera no-
vel·la, El dia que es va cremar el
Liceu. Ara bé, el fet que sigui
un home tan prolífic no vol
dir en cap cas que els seus lli-
bres estiguin poc treballats o
que siguin còpies d’un mateix

patró literari que origina best
sellers. Les muses amb qui dia-
loga a diari Agut el duen a

crear llibres dignes i agrada-
bles de llegir, però sobretot
dotats d’una gran desimbol-
tura lèxica, on no escassegen
les metàfores ben trobades, la
subtil ironia i la capacitat per
trenar situacions.

Coses de família és una obra
peculiar. En la línia de les an-
teriors La mirada del cec i L’arbre
de la memòria, Agut centra els
seus esforços a aprofundir en
els personatges, a conèixer a
fons l’ànima humana. Però
aquest cop no entra en les vi-
des alienes que construeix
sobre una base fictícia, sinó
que ens narra el tarannà i les
vicissituds de la seva família i
en especial del seu tiet Fer-
ran. Així, el llibre passa re-
vista al seu ingrés a Estat Ca-
talà i l’afirmació radical del
nacionalisme, la seva estada a
la Legió i a la Model i els seus

últims temps com a detectiu i
home replegat dins ell ma-
teix. Els capítols dedicats a en
Ferran, que demostren que la
vida és un joc d’enganys i
d’atzars, s’alternen amb els
que ens parla de la seva mare,
una temperamental peixate-
ra d’Hostafrancs assídua al
món de la mediumnitat, del
baliga-balaga del seu germà
Cesc, del seu padrastre i d’u-
na multitud de familiars i
coneguts lúcids, inquiets i
perduts.

LA SOCIETAT BARCELONINA
A més, aquests retrats que
s’esgrogueeixen amb el pas de
les pàgines i del temps, com
difuminant els rostres d’a-
quells que la indefugible mort
s’emporta, tenen la virtut de
comptar amb una gran pro-
funditat de camp. Agut ha

emprat un dia-
fragma setze a
l’hora de presen-
tar-nos la seva
família i així, al
mateix temps,
enquadra la so-
cietat barceloni-
na d’una bona
part del segle
XX, des dels anys
previs a l’adveni-
ment de la
Guerra Civil fins
a la mort del
dictador. Càlida,
treballada i ame-
na, és una no-
vel·la que atrapa
per les històries
peculiars d’uns
familiars que
podrien ser per-
fectament els del
nostre arbre ge-
nealògic.

N A R R A T I V A

Maria Torres i Palau,
La vida segons... 4t premi

literari de prosa de ficció
Sant Just Desvern 2003.

Viena Edicions.

Barcelona, 2003.

D
es de la lliure i in-
dependent Cecilia
Roth fins a la ro-
manticota Meg
Ryan, passant pel

dur Humphrey Bogart i el re-
alista Jean-Luc Godard. La vida
segons... és un recull de fic-
cions narrades a la manera de
personatges cèlebres inter-
pretats per aquestes estrelles
del cel·luloide. Així, per
exemple, el capítol al qual
dóna veu hipotèticament la
protagonista de Tot sobre la
meva mare narra el neguit
d’una dona que ha fet sempre
el que li ha donat la gana,
sense compromisos, però que
un bon dia es desperta amb la
necessitat imperiosa que
l’home amb qui va començar
tenint una relació només de
sexe li digui que l’estima, tot
i el pànic que això també li
suposa. Un pànic que potser
va sentir Roth en iniciar la
seva vida de parella amb Fito
Páez.

De la mateixa manera, a La
vida segons Meg Ryan, ens tro-
bem amb l’enamorament i la
posterior ruptura d’una pa-
rella, que deixa el noi, en
aquest cas, convençut que les
comèdies nord-americanes i
les novel·letes de Corín Tella-
do són només pura fantasia.
Però al final l’amor vertader
trucarà a la seva porta i li de-
mostrarà que la realitat sem-
pre supera la ficció.

CLONS DELS ARTISTES
Al costat d’històries com
aquestes, en què és fàcil
creure’s que el narrador és un
clon d’aquell o aquella artis-
ta, desgraciadament n’hi ha
també que fan que el lector es
torni boig cercant el film en
què la celebritat en qüestió va
interpretar un paper similar
al que se li atorga en el relat.
És el que passa, entre d’altres,
a la història d’un home que es
fica al llit per diners amb les
joves esposes d’adinerats se-
nyors que, per acabar-ho d’a-
dobar, contemplen l’escena
per excitar-se. La idea és que
pensem en Humphrey Bogart,
però és possible que acceptés
aquesta feina l’íntegre i ho-
nest Rick de Casablanca?

Maria Torres i Palau (Va-
lència, 1978) ha treballat en
diversos mitjans de comuni-
cació i és autora de la novel·la
Les malifetes de Maria Encarna.
Ara, amb La vida segons..., gua-
nyadora del quart premi lite-
rari de prosa de ficció Sant
Just Desvern 2003, ens ofereix
una obra irregular, que conté
episodis creïbles i d’altres en
què el paral·lelisme amb l’ar-
tista no apareix per enlloc.
Tot i així, el llenguatge viu,
transgressor i sobretot molt
directe fa que el llibre esde-
vingui un digne exercici lite-
rari que assaboriran en espe-
cial els lectors cinèfils. A.T.

El poder del futbol
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Marcel Fité,
Un seient a la llotja.

Barcanova.

Barcelona, 2004.

F
a ja més d’un any,
Carles Balagué ens
mostrava la Barcelo-
na més oculta, la Bar-
celona més censura-

da, al magistral documental
La Casita Blanca, aquell meublé
de Vallcarca en què la flor i
nata de la ciutat feia palesa la
doble moral que imperava a
l’època. Els meublés, com canta
Joan Manuel Serrat a la cançó
que porta el mateix nom que
aquell bordell, proporciona-
ven “algo discreto donde encerrar
un secreto”. I encara ho conti-
nuen fent.

A la casa de cites de luxe on
s’inicia Un seient a la llotja tots
els empleats són conscients
que la professionalitat és la
millor manera de procedir
perquè la imatge de l’establi-
ment no quedi entelada i ells

puguin seguir cobrant la nò-
mina cada mes. Però el poder
del futbol, d’un seient a la
llotja del Camp Nou per veure
un Barça-Madrid, farà que el
protagonista de la novel·la
transgredeixi les normes i s’a-
propiï del carnet de soci d’un
home que pateix un infart
una nit de dissabte en una de
les habitacions.

L’emoció de poder assistir al
partit fa que deixi plantada la
xicota i convidi a dinar la
Clàudia, una gitana que exer-
ceix la prostitució al Raval i a
la qual, quan era jove, havia
estat enganxat amb una de-
pendència vil i salvatge, amb
una passió més forta fins i tot
que la que sentia pel Barça, i
després va mantenir sempre
l’amistat amb ella. La Clàudia
serà la seva heroïna, el seu
àngel de la guarda, perquè
haver-se apoderat del carnet
d’un cadàver famós l’endinsa-
rà en una nit d’embolics i
corredisses que li pot costar la
vida.

A la sortida del Camp Nou
dos individus li barraran el
pas i, amb amenaces, li recla-

maran la devolució d’unes fo-
tografies compromeses que
algú va retirar, com ell va fer
amb el carnet de soci, de les
pertinences del difunt. Amb
l’ajuda del Virgili, un patriar-
ca gitano que a més d’exercir
l’autoritat moral que li dóna
el fet de ser l’onclo d’Hosta-
francs, es dedica a fer classes
de caló cada divendres a la
tarda i que toca tan bé les
maraques que ha actuat fins i
tot amb el mateix Peret, arri-
barà a aconseguir les fotogra-
fies després d’una nit trepi-
dant pels locals d’ambient de
la Barcelona postolímpica.
Potser així, si aconsegueix
tornar-les, no el mataran.

REREFONS HISTÒRIC
Marcel Fité, catedràtic de
llengua i literatura, ha publi-
cat diverses edicions didàcti-
ques d’obres de Manuel de
Pedrolo i de Baltasar Porcel. A
més, és autor del recull de
narracions Històries de vetllador
i de la novel·la El carrer dels pe-
tons. Justament com passava
en aquest darrer títol, la tra-
ma de l’obra que ara ens ocu-

pa queda eclipsada pel rere-
fons històric i sociològic. Si en
la seva anterior novel·la s’en-
tretenia massa relatant les
tensions socials durant les
guerres carlines i deixava el
lector amb ganes de conèixer
amb més detall la vida perso-
nal del protagonista i el seu
enamorament, en aquesta
ocasió ens presenta un argu-
ment de thriller que, desgranat
en justa mesura, duraria el
mateix que un conte de Quim
Monzó. Però Fité es delecta a
descriure’ns el partit de fut-
bol, els canvis en la teranyina
formada pels carrers de Roba-
dor, Sant Ramon, la Unió i
l’Arc del Teatre i l’evolució en
el món de la prostitució. Po-
dria argumentar-se que, en
haver estudiat sociologia, el
protagonista s’interessa a de-
tectar les mutacions en aquest
negoci que ha convertit en
pocs anys Castelldefels en la
població amb supermercats
del sexe més grans de tot el
país, però el cert és que
aquells lectors que pretenguin
passar una estona distreta
amb una novel·la que es ven a
la contraportada com una
aventura audaç i frenètica
quedaran decebuts. Tot i així,
les descripcions dels barris
baixos de Barcelona, de l’es-
sència dels meublés i del funci-
onament de la comunitat gi-
tana fan d’Un seient a la llotja
una novel·la més que curiosa.


