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Julià de Jòdar va néixer a Badalona el 1942

En un laberint grotesc
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Els lectors
ja deuen estar
acostumats a
aquesta mena
d’‘experiments’
narratius

Julià de Jòdar, L’home que va
estimar Natàlia Vidal.

Edicions 62.

Barcelona, 2003.

J
a és una obvietat dir
que Julià de Jòdar (Ba-
dalona, 1942) és l’au-
tor d’una de les obres
més ambicioses de la

literatura catalana contempo-
rània. Només cal remetre als
dos volums que ha publicat
per ara de la trilogia novel·lís-
tica L’atzar i les ombres: L’àngel
de la segona mort (1997) i El
trànsit de les fades (2002). Entre
l’un i l’altre, va publicar les
tres narracions de Zapata als
encants (1999). Ara, abans del
llibre que clourà la trilogia, fa
novament un intermedi, que
és aquesta novel·la: L’home que
va estimar Natàlia Vidal (premi
Prudència Bertrana 2003), que
no té res d’obra de tràmit ni
suposa cap abaratiment dels
ambiciosos plantejaments de
Jòdar.

Natàlia Vidal és una direc-
tora teatral de prestigi i ja des
del començament de la no-
vel·la sabrem que és morta i
que el seu marit, l’actor Alexis
Robles, s’ha passat quatre set-
manes tancat a casa amb el
seu cadàver. Aquesta és l’ar-
rencada impressionant de la
novel·la. Per saber qui són Na-
tàlia i Alexis i quin és el vincle
(d’amor o de demència, ter-
mes que no s’exclouen entre
si) que els unia, tindrem tot el
llibre, que és un teixit de di-
ferents veus narratives, que
recorden i comenten morosa-
ment com es van conèixer
Alexis i Natàlia el 1967 i des-
criuen els avatars de la seva
vida posterior fins a la tardor
del 2001 (no cal recordar què
va passar l’11 de setembre
d’aquell any). Entre les veus
que ens expliquen la història,
s’hi han de comptar el dietari
que Alexis escriu el mateix
2001, un monòleg de Natàlia
adreçat a la seva mare, para-
litzada i sense parla per un

atac de feridura, cartes de di-
verses èpoques –incloses les
cartes de Natàlia a un amant,
Faló, que no sabrem mai si és
real o imaginari–, entre d’al-
tres. D’una pugnacitat especi-
alment acusada són les veus de
l’escenògraf Titus Pelagay, que
parla des de la tomba, i de
l’escriptor Catul Pigem, quan
donen la seva versió de l’època
daurada de la progressia bar-
celonina, centrada en els per-
sonatges del món cultural que
van aparèixer als anys 60 i 70,
i amb observacions, sovint du-
ríssimes, sobre el que ha estat
la seva trajectòria posterior.

El laberint grotesc de les vi-
des d’aquests personatges i del
temps que han viscut troba
expressió adequada en la
multiplicitat de perspectives,
de veus narratives, que obli-
guen el lector a fer la feina
d’anar unint les peces, de no
perdre’s en el laberint, sense

cap garantia que al final s’a-
conseguirà una figura rodona
i tranquil·litzadora. No es pot
pretendre que una història
amb el començament maca-
bre d’aquesta acabi donant
una explicació senzilla dels
fets, sense clarobscurs. Els
lectors ja deuen estar prou
acostumats a aquesta mena
d’experiments narratius i no els
inquietarà trobar-se’ls en L’ho-
me que va estimar Natàlia Vidal.

Pot sorprendre més, i no deixa
de desconcertar-me, l’estil.
Potser no és inversemblant
que una dona tan sofisticada
com Natàlia escrigui en una
carta al seu marit: “El fet de
trucar-te es fa tan complicat
des d’aquí que se’m fa més
pràctic escriure’t” (p. 17). Pot-
ser tampoc ho és que el mo-
nòleg de l’espectre Titus Pela-
gay contingui expressions
com ara “contra els propòsits

que jo alletava” (p. 98) o bé “la
bòfia va donar carpetada a la
denúncia dels damnats” (p.
134) que, diccionari en mà,
són impecables, però que són
un desgavell des del punt de
vista dels registres lingüístics.
No són exemples aïllats: a Na-
tàlia se li “desvetllen insospi-
tats racons secrets” (p. 149) i,
òbviament, vol dir que se li
manifesten (desvetllar-se només
vol dir perdre el son); d’un es

diu (ho diu Catul Pigem) que
“va engaltar l’atzagaiada” (p.
223) per dir que la va suportar
o encaixar (accepció que en-
galtar tampoc no té); final-
ment, i per no multimplicar
els exemples, quan Natàlia
descriu una fantasia eròtica
en una carta al seu amant
potser imaginari, sobta tro-
bar-se amb això: “Una de les
teves mans baixa cap a la me-
va cintura i, per un costat de
la cuixa assoleix el cul” (p.
151). Aquest estil peculiar,
com es veu, afecta tots els
narradors, no és característic
d’una de les veus, i costa d’en-
tendre com lliga amb l’ambi-
ció de l’obra en el seu conjunt.

FÀCILMENT IDENTIFICABLES
D’altra banda, tot i que no es
tracta d’una novel·la en clau,
entre els personatges que Jò-
dar presenta n’hi ha de fàcil-
ment identificables: “el can-
tant Afinat”, nascut en un
barri, va fer de teloner de Lluís
Llach i als anys 60 ja tenia
bones ofertes per cantar en
castellà, o “Josefina la canto-
ra”, simpàtica, xerraire i amb
“quimèrics plans d’adaptaci-
ons de les grans dames de la
cançó francesa”. El personatge
de Titus Pelagay està construït
jugant amb la figura de Favià
Puigserver, encara que no si-
gui exactament ell. La història
d’amor que és el nucli de la
novel·la apareix, així, entrella-
çada amb aquest joc maliciós
amb la realitat i esquitxada
per la contundència dels co-
mentaris que Jòdar (vull dir
les seves veus) aplica a tot el
que se li presenta: l’escola de
Barcelona, Josep Pla, la Nova
Cançó, els intel·lectuals (“sem-
pre acaben sent els palanga-
ners del poder”), el Fòrum
2004, etcètera. El resultat és
certament estimulant.

I les regles d’or?
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Sílvia Romero i Olea,
Amor a sang freda.
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L
a Sònia, una jove es-
tudiant de Barcelona,
coneix en un curset
de vela en Gustau, un
home madur, interes-

sant i amb els ulls verds, de qui
s’enamorarà perdudament.
Però el que la Sònia no sap és
que el seu latin lover particular
és un ésser recargolat i sense
escrúpols, que la involucrarà
en una sèrie d’assassinats de
dones. Aquest és el planteja-
ment d’Amor a sang freda, la
primera novel·la de Sílvia Ro-
mero i Olea (Barcelona, 1961), i
que ha estat finalista del 2n
premi Sèrie Negra 2002.

Amor a sang freda segueix les
convencions bàsiques de la
narrativa negra, les que donen

carta de naturalesa al gènere.
Hi ha un crim (o més d’un), un
culpable i algú que ho investi-
ga tot plegat: un investigador
que de vegades és un professi-
onal del tema o, com en aquest
cas, una pobra noia que passa-
va per allà, i que es veu invo-
lucrada en una trama que la
supera. El llibre, a més, té un
ritme narratiu molt apropiat i
dosifica els moments d’acció i
de reflexió d’una manera prou
convincent.

OBRA SENSE INTRIGA
Però l’autora oblida una altra
de les regles d’or del gènere,
potser la més important: hi ha
d’haver intriga, el lector ha de
dubtar de qui és l’assassí fins a
l’últim moment. O, si més no,

de quines són les seves moti-
vacions. O, almenys, de com
s’ho ha fet. I res d’això no es
troba a Amor a sang freda si no
és a molt petita escala. En
Gustau és un dolent d’una so-
la peça, egoista, manipulador
i malvat fins a la caricatura.
Potser Romero volia un au-
tèntic psicòpata. Si és així,
n’ha fet un retrat gairebé clí-
nic, però la novel·la es ressen-
teix d’aquesta elecció. A me-
sura que avança la lectura
creix la sensació que el culpa-
ble (no direm qui és) no pot
ser més que un. I l’autora
s’esforça a confirmar-nos-ho a
cada nou crim fins a arribar al
paroxisme en un moment
molt concret, quan el lector
pot dubtar entre dos possibles

criminals i el narrador (om-
niscient del tot) ens mostra un
dels dos sospitosos en ple
exercici de la seva coartada.
Perquè no ens perdem, vaja.

És clar que Amor a sang freda
no és només una història de
lladres i serenos. La protago-
nista viu també una intensa
història d’amor, de desengany
i de maduració personal. El
problema és que, si bé la tra-
ma policíaca de la novel·la té
algunes falles concretes, la
sentimental és, directament,
molt poc interessant. Una
història que barreja els tòpics
de les novel·les roses de tota la
vida (incloent-hi una trobada
sexual, avui en dia, als sons
del bolero de Ravel) amb re-
flexions personals dignes de la

molt irritant Ally McBeal. Al
costat de tot plegat, algunes
errades menors, bàsicament
de documentació, no tenen
tanta importància. Com ara
que els joves moderns del se-
gle XXI escolten música de
molts tipus, però no pas Pink
Floyd i Supertramp. O que és
molt difícil que la protagonis-
ta vagi a classe d’història a la
plaça Universitat, on s’estudi-
en moltes carreres, però no
pas aquesta.

APUNTA BONES MANERES
Una llàstima, perquè Sílvia
Romero apunta bones mane-
res en aquesta seva primera
novel·la. A més de tenir un bon
sentit narratiu, sap dibuixar
bé els personatges i escriu
amb un estil planer i sense
estridències. En aquest sentit,
no podem parlar tant d’una
obra fallida, sinó, més aviat,
del necessari rodatge perquè,
en el seu proper treball, l’au-
tora ens mostri tot allò de què
és capaç.


