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¿Q
uantes ve-
gades no
ens hem
trobat da-
vant de la
necessitat

de prendre alguna decisió sa-
bent que la tria ens menava a
camins sense retorn possible?
¿Quantes vegades no hem
pensat que, potser, si per
comptes d’optar per la solució
A ens haguéssim decantat per
la solució B la nostra vida ara
seria molt diferent? ¿Quantes
vegades hem somiat que tení-
em el poder de tirar enrere i
de revisar alguna decisió im-
portant? I, tanmateix, ¿quina
certesa tenim que, triem la via
que triem, al cap i a la fi el
resultat final no serà el mateix
que ja teníem predestinat?

Potser al lector el sorpren-
drà que, per començar a par-
lar de L’arbre de la memòria, la
novel·la més recent de Joan
Agut, m’hagi embrancat en
un seguit de raonaments tò-
pics i plens de filosofia barata
com els que obren aquest co-
mentari. Però és que el llibre
de Joan Agut va, precisament,
d’això, de la possibilitat (o no)
de reptar amunt i avall, enda-
vant i endarrere, per les bran-
ques de l’arbre de la memòria.
Les branques de l’arbre de la
nostra vida.

L’ÒPERA IMPOSSIBLE
Després de tota una vida vis-
cuda a Alemanya, Isidre Gi-
ralt, el protagonista de L’arbre
de la memòria, torna a Barcelo-
na, la ciutat on va néixer fa 65
anys. Quan en tenia 24, ell i
l’Oriol, el seu amic de l’ànima,
se’n van anar a Frankfurt amb
una beca de sis mesos per es-
criure una òpera. Aquella
òpera –de la qual Isidre era el
lletrista i Oriol el músic– no
es va arribar a estrenar mai
però, lluny de sentir-se aba-
tuts pel fracàs, els dos amics
van posar arrels al país ger-
mànic i van acabar muntant
un negoci d’exportació de
flors del Maresme que els va
fer rics.

A Alemanya, per tant, l’Isi-
dre va assaborir l’agre i el dolç
de l’existència. Va tenir la
desil·lusió de no poder crear
una obra d’art, va conèixer
l’èxit professional que va con-
vertir-lo en un home pròsper,
va viure la plenitud de l’amor
en casar-se i formar una famí-
lia... i va patir el dolor sense
pal·liatius quan als 18 anys el
seu fill es va suïcidar. Un dolor
que va comportar la descom-

posició del seu petit
paradís familiar i,
pocs anys després, va
forçar el seu retorn a
una Barcelona en què
ja quasi res ni ningú li
recordava aquell Isi-
dre Giralt de 24 anys,
aprenent de poeta i
assidu de les tertúlies
de la Penya Cultural
Barcelonesa, que un
bon dia va triar dei-
xar-ho tot i anar-se’n
nord enllà a compon-
dre l’òpera de la seva
vida.

PECAT D’OMISSIÓ
Amb la seva prosa fà-
cil i el sentit innat per
la narrativitat que ja
li coneixem d’anteri-
ors –i celebrades–
obres, a L’arbre de la
memòria Joan Agut ens
presenta el retrat in-
terior d’un home
marcat per la tragèdia
i la solitud. Un home
que du el pes de l’a-
flicció damunt de les
espatlles i que sap que
està condemnat a ar-
rossegar-lo fins a la fi
dels seus dies perquè
el seu pecat –el pecat
d’omissió– no té ab-
solució possible. Pre-
soner de la seva muda
desesperació l’Isidre
s’acusa de no haver
sabut interpretar,
atrafegat pels nego-
cis, els subtils senyals
d’auxili que el seu fill
li anava enviant i se
sent culpable de la
seva mort. En conse-
qüència, l’Isidre Gi-
ralt que Joan Agut ens dibuixa
és un home que, simplement,
sobreviu travessat per dos
sentiments lacerants: la me-
langia i el penediment.

I, inevitablement, en la seva
solitud barcelonina l’Isidre
acabarà preguntant-se quina
hauria estat la seva vida si, 40
anys enrere, no hagués fet cas
de la proposta de l’Oriol i
s’hagués quedat a Barcelona
continuant el negoci familiar
i casant-se amb la Rosalia, la
seva mitja promesa d’alesho-
res. De fet, aquest joc de la
imaginació és el que dóna pas
a la segona meitat de L’arbre de

la memòria. Una segona meitat
en què el desafiament que es
planteja l’autor consisteix no
només a dissenyar una nova
vida per al seu protagonista
sinó a fer-ho de manera que
apareguin els mateixos perso-
natges amb uns rols molt si-
milars als reals i, inevitable-
ment, amb el mateix signe
tràgic damunt de la seva fa-
mília més propera.

Aquest brillant joc literari
–desenvolupat per Joan Agut
amb una gran competència ja
que tots els comptes li acaben
quadrant– està complementat
per un altre joc addicional

consistent en la possibilitat
que el lector hi reconegui,
emmascarats sota altres noms,
personatges del nostre món
cultural i situacions no gaire
llunyanes en el temps (com,
per exemple, les vicissituds
d’una empresa d’edicions de la
qual Isidre acabarà sent gerent,
molt similars a les que va patir
l’editorial Bruguera).

UN SOPAR DE CLOENDA
L’arbre de la memòria es clou
amb un epíleg en forma de
sopar d’inauguració del nou
pis en el qual Isidre Giralt
s’instal·la definitivament a

Barcelona. Un sopar
en què s’apleguen
tots els personatges
clau de la seva bio-
grafia que encara són
vius més algun altre
d’imaginari en condi-
ció fantasmal. És una
cloenda que potser no
agradarà a tothom
igual però que a mi
em sembla summa-
ment útil, ja que
aclareix diverses co-
ses. Per començar,
que Joan Agut no
pretén jugar a con-
fondre el lector entre
què ha estat real i què
inventat del que fins a
aquell moment ha
llegit, ja que el llibre
no busca pas aquest
efecte.

Però potser l’objec-
tiu més evident d’a-
quest epíleg és el de
presentar-nos l’Isidre
Giralt de la darrera
escena del llibre.
Quan els convidats ja
han marxat i ell, des-
vetllat, contempla des
del balcó la nit este-
lada. “L’Isidre no les
veia –escriu Agut–
però sabia que la seva
solitud estava envol-
tada de milions d’es-
trelles”. És, de fet, el
moment que corona
tot el llibre. El mo-
ment en el qual el
protagonista assu-
meix el que ja intuïa:
que les arrels de l’ar-
bre de la memòria
són massa fondes per
pretendre extir-
par-les, que els re-

cords formen part del que
som i que, al capdavall, l’única
solució al gran problema de la
vida és saber conviure-hi.

L’arbre de la memòria es clou
amb uns versos de Salvat Pa-
passeit, la poesia que mai ha
abandonat Isidre i que, ara sí,
li dóna la força definitiva per
escriure ben convençut, des de
la melangia i el penediment
assumits, la frase que clou
aquest llibre esplèndid i com-
movedor: “... la mirada com-
passiva de Déu reposava da-
munt de tots els vius i els
morts d’aquesta adolorida
Terra”.


