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Joan Agut situa la seva nova obra en la Barcelona de principis del segle XX

La casa de les alzines
N A R R A T I V A

J O A N J O S E P I S E R N

Jo ja signaria
perquè, com a
mínim, tot el que
es publiqués a
casa nostra partís
dels nivells que
trobem en l’obra
del narrador
Joan Agut

Joan Agut, Rosa de foc.
Proa. Barcelona, 2004.

D
estacar a aquestes alça-
des que un llibre de Joan
Agut és amè, explicar al
lector que l’enganxarà
des de la primera pàgina

o lloar la facilitat innata de l’autor
per construir històries atractives em
sembla que seria gairebé un tòpic. Ja
som uns quants els comentaristes
que davant de la copiosa producció
d’Agut –deu llibres publicats el
1999 ençà més un d’anterior, el
1995– hem parlat de la narrativitat
i del bon nivell d’interès dels seus
llibres. Una bibliografia amb punts
àlgids i altres que no ho són tant,
com no podia ser altrament, però
amb títols tan dignes de remarca
com ara l’ambiciós Pastís de noces,
premi Carlemany 2003, l’original
Gombó i Míster Belvedere, finalista del
Sant Jordi del 2000, el rodó La Via
Làctia (Empúries, 2001) i l’esplèndid
La mirada del cec (Columna, 2000), un
llibre, aquest darrer, que situo en el
nivell més alt de tot el que Joan Agut
ha publicat fins avui.

UNA OBRA COHERENT
En l’obra d’aquest home nascut a
Barcelona fa setanta anys, que du-
rant tota la vida professional es va
dedicar a editar llibres d’altri i que
en els darrers temps s’ha destapat
com un escriptor singular en molts
aspectes, em sembla detectar-hi una
sèrie de línies mestres que van apa-
reixent amb una certa regularitat en
la major part dels seus llibres. Unes
línies que vistes ara amb perspectiva
permeten definir Joan Agut com a
autor d’una obra molt coherent.

Primerament podríem parlar de
la seva tirada a tramar cròniques
familiars, ja sigui amb rerefons au-
tobiogràfic o bé en el pla de la ficció.
També hauríem de parlar de l’exis-
tència, sovint, d’un secret que dis-
torsiona les relacions internes d’a-
questa família. Un altre tret és que
els arguments de Joan Agut solen
imbricar-se en fets històrics, cosa
per la qual sovint hi trobem perso-
natges reals barrejats amb els pro-
tagonistes de ficció. També és habi-
tual la curiositat de l’autor pel que
podríem definir com franges extre-
mes de la sensibilitat i del pensa-
ment. Em refereixo, més concreta-
ment, a disciplines com ara l’espiri-
tisme, la teosofia i l’ocultisme. Això
fa que la mort –i els morts– no sigui
pas una presència estranya als seus
llibres.

El darrer tret definitori el troba-
ríem en la manera com tria el punt
de vista narratiu, la veu que ens ex-
plica la història. Una veu que no sol
ser ni neutra ni distanciada dels fets.
Ben al contrari, molts dels narradors
d’Agut solen ser gent amb proble-
mes, veus atribolades que carreguen
sentiments de culpa o la percepció
de saber-se marginats.

QUAN MATAVEN PELS CARRERS
Rosa de foc és una novel·la que se-
gueix moltes de les pautes que acabo
de detallar. L’acció se situa en els

primers anys 20 del segle passat, en
aquella època que Joan Oller va
descriure a Quan mataven pels carrers.
Un temps en el qual les lluites entre
els grups obrers de tendència anar-
cosindicalista i els pistolers de la
patronal tenyien de sang els carrers
de la ciutat dia sí dia també. En
aquest context l’autor ens explica la
història de la família Menejam, d’o-
rígens jueus provinents del centre
d’Europa i instal·lada a Barcelona
des de finals del segle XIX. En co-
mençar el llibre ens trobem amb
l’avi Jacob, el patriarca de la família,
ja plenament instal·lat en la societat
barcelonina d’aquell moment. Per
boca d’un dels personatges sabrem
des del primer paràgraf que no in-
tervenia en política directament pe-
rò que movia molts fils des de l’om-
bra. L’avi Jacob i la seva mare, la
nonagenària àvia Esther, celebren el
primer dia del segle XX envoltats de
la flor i nata barcelonina i inaugu-
ren solemnement el nou casalot fa-
miliar a Sant Gervasi: la Casa de les
Alzines. L’edifici que, al capdavall,
esdevindrà la caixa tancada i opres-
siva que acollirà les grandeses i les
misèries dels Menejam.

La història de Rosa de foc ens l’ex-
plica el jove Edmond, nét de Jacob,
que als sis anys va perdre els pares i
les germanes en la catàstrofe del Ti-
tanic, de la qual ell va ser supervi-
vent. De resultes d’aquell trauma
sabrem que Edmond va estar-se uns
anys sense dir ni un mot, que sent

veus i presències estranyes i que està
en tractament mèdic com a “malalt
dels nervis”. De seguida veurem
també que en aquesta família con-
flueixen dos secrets, dos enigmes
que condicionen més del que les
aparences fan creure les vides de
tots els seus membres. Un dels se-
crets –que, lògicament, no detalla-
ré– té a veure amb els orígens jueus
de la família. L’altre, amb un senti-
ment de culpa d’Edmond a propòsit
d’alguna cosa que va passar durant
els moments previs al naufragi del
Titanic.

BALUARD I GÀBIA
Dintre de la casa de les alzines, ba-
luard de defensa dels secrets dels
Menejam i també gàbia en què es
refugia Edmond, es viurà també a
petita escala la convulsió dels car-
rers de la ciutat i, a fi de comptes, el
preludi d’una nova època plena d’e-
nergies transformadores. En aquest
sentit Rosa de foc es pot llegir també
com el procés de presa de conscièn-
cia d’Edmond. Un procés que co-
mença amb el descobriment dels
moments obscurs del seu passat,
que continua amb el fet d’assumir
les arrels de què prové i que s’obre
cap a un futur que depèn exclusiva-
ment d’ell.

Els lectors de La mirada del cec
trobaran més d’un paral·lelisme en
aquest nou llibre de Joan Agut. Crec
que Rosa de foc no supera el seu
precedent però és, sens dubte, un
llibre remarcable. Un llibre, però,
que no m’atreveixo a definir com la
proposta de l’autor per al proper
Sant Jordi ja que, coneixent la seva
condició d’escriptor prolífic, ningú
no ens assegura que d’aquí a unes
setmanes no ens trobem un nou
Agut a les lleixes de novetats de les
llibreries. Un nou Agut que, marca
de la casa, ens garantirà una altra
estona de lectura plàcida i agrado-
sa. Sé perfectament que amb això
no n’hi ha prou per construir una
literatura sòlida i competitiva amb
les de fora d’aquí. Però jo ja signaria
perquè, com a mínim, tot el que es
publiqués a casa nostra partís dels
nivells que trobem en l’obra de Joan
Agut.

N A R R A T I V A

Futur
imperfecte

A L B A A L S I N A

Jordi Font-Agustí. Traficants de llegendes.
Pagès Editors. Lleida, 2004.

S
i hem de fer cas dels visionaris de la
ciència-ficció, tant l’escrita com la
cinematogràfica, en el món del futur
tot és possible: des que els humans es
converteixin en piles per a les mà-

quines (Matrix) fins que els extraterrestres
omplin la Terra de beines (La invasió dels lladres
de cossos), passant per construir nens robot
dotats d’amor il·limitat (Los superjuguetes duran
todo el verano) o per traficar amb els orígens,
com fa Jordi Font-Agustí en aquest llibre, que
va merèixer el premi UPC de novel·la curta de
ciència-ficció de l’any passat. Un llibre que,
sota l’empara de la ciència-ficció, s’alimenta
de gèneres diversos (hi treuen el nas les no-
vel·les d’aventures i policíaques, amb tota la
peripècia dels pirates de llegendes; la litera-
tura romàntica, amb la relació de l’Eloi Traité
i la Dagmar Ratsmann i la de la Laura Vall-
major i l’Hèctor Gallart; la novel·la d’antici-
pació, amb aquest Estat Català de curta inde-
pendència que serà absorbit per una Autoritat
Europea dominada per diverses multinacio-
nals, i la literatura de conspiració i paranoia,
amb els tripijocs del programa Soca-Rel, con-
sistent en la implementació per força de
llegendes d’origen català als immigrants que
no s’integren) per reflexionar sobre qüestions
tan contemporànies com ara l’impacte de la
immigració en les societats i els llargs tenta-
cles de les multinacionals i d’altres d’univer-
sals com ara el poder de la memòria i el paper
dels records i dels orígens en la vida de l’home.

En una Catalunya futura, habitada per in-
dividus que s’instal·len acabadors fisiològics
per saber quan els ha arribat l’hora de morir,
l’empresa Fabula Omnibus ofereix un pro-
ducte molt llaminer: implantar una llegenda
totalment inventada i al gust del consumidor
a tot aquell que no sigui feliç amb els seus
orígens o que prefereixi oblidar (i canviar) as-
pectes del seu passat com els maltractaments
familiars o haver nascut al país incorrecte. El
pas és lògic. Si ja s’ha aconseguit transformar
el cos perquè disfruti d’una eterna joventut i
bellesa, si s’ha pogut ensinistrar la naturalesa
perquè mostri el que hi volem veure, si fins i
tot es pot triar la multinacional que un vol per
esdevenir-ne ciutadà, com no s’hauria de po-
der-se canviar el que es guarda a la memòria
i no deixa viure amb aquell rau-rau continu?
Aquí hi ha negoci. I no només per als qui en
tenen la patent, sinó també per a pirates i
traficants de tota mena. Aquest és l’escenari
que ens proposa Font-Agustí en una novel·la
potser massa ambiciosa per a la seva longitud
(156 pàgines estructurades en tres blocs que
segueixen un argument cronològic però amb
salts temporals), perquè alguns dels episodis
amb què juga queden desdibuixats o abocats
a un final precipitat, i una mica farragosa en
el seu llenguatge (és evident que una part
important de la ciència-ficció és el llenguatge
tecnològic i científic, però l’autor n’abusa i
alguns paràgrafs i diàlegs es converteixen en
un galimaties difícilment comprensible per
als laics en la matèria). Però que aconsegueix
com a mínim un objectiu: que el lector faci
una reflexió –en alguns aspectes relativament
dirigida cap a un marc moral, com quan s’ha
de posicionar a favor o en contra de les pràc-
tiques il·legals del programa Soca-Rel– sobre el
món que entre tots estem construint (que té
molts números d’arribar a assemblar-se al que
retrata Traficants de llegendes) i el paper que
l’home es reserva a ell mateix en una societat
en la qual el significat de la paraula benestar
cada cop és més equívoc.


