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Lumpur. Quaderns Crema.
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C
arles Casajuana (Sant
Cugat del Vallès,
1954) és diplomàtic
de professió. Ha vis-
cut a Bolívia, les Fili-

pines, els Estats Units, Bèlgica
i Malàisia. Fruit d’aquestes ex-
periències han nascut novel·les
com ara La puresa del porc i Diu-
menge de temptació, tot un do-
cumental sobre la dictadura
boliviana, que ens recorda l’ab-
sència i la fragilitat de lliber-
tats essencials en una gran
quantitat de països del Sud.

Ritme pausat, silencis sug-
gerents i una prosa sòbria. Fins
ara els títols de Casajuana te-
nien aquestes constants narra-
tives. Kuala Lumpur, el seu dar-
rer llibre, suposa un punt
d’inflexió, ja que s’endinsa en
la novel·la negra. Ús abundant
del diàleg, flash-backs i una mul-
titud de personatges secunda-
ris s’agrupen en aquest thriller
que, per damunt de tot, deno-
ta l’amor de l’autor per una
ciutat i un país, Malàisia, on va
estar exercint com a ambaixa-
dor de l’Estat espanyol des del
1996 fins al 2001.

La història s’inicia amb l’as-
sassinat del director d’una de
les empreses espanyoles que
treballen en la construcció de
les Torres Petronas de Kuala
Lumpur. “Vuitanta-vuit pisos,
més de quatre-cents cinquanta
metres d’altura. Els dos grata-
cels més alts del món, units per
un pont a cent setanta metres
de terra. El símbol de l’orgull
de ser malaisi”. Les obres van
endarrerides, tothom ho sap,
però el president de Petronas
ha dit que ocuparà el seu des-
patx a les Torres abans del pri-
mer de gener, tant si com no,
i no hi ha cap més remei que
prémer l’accelerador. Picaba-

ralles, ambient enterbolit i al-
guna amenaça. Per això, quan
la policia local considera el
crim un embolic de faldilles i
deté un altre espanyol, Jordi Su-
reda, primer secretari de l’am-
baixada espanyola a Kuala
Lumpur, es posa a investigar
pel seu compte.

CORRUPCIÓ IMMOBILIÀRIA
La víctima, Miguel Cuadrado,
havia descobert que hi havia
proveïdors que s’untaven les
mans amb els materials de
l’obra i es negava a pagar-los
cap factura des de feia setma-
nes. Els proveïdors treien foc
pels queixals. ¿No podria ser

aquesta una raó per matar-lo i
així evitar-se una denúncia per
corrupció? La investigació de
Sureda avança en paral·lel a de-
senes d’altres històries: un in-
donesi que es va jugar el coll
creuant l’estret de Malaca, una
alemanya que contracta un in-
vestigador privat perquè esbri-
ni si el seu marit té una aven-
tura, una mare soltera xinesa,
que intenta seduir un diplo-
màtic, i un periodista especia-
litzat en temes econòmics que
pretén escriure sobre la misè-
ria i el desordre que han fet niu
a les Torres. Històries mínimes
que permeten al lector famili-
aritzar-se amb la complexa es-
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P
ublicacions de la Uni-
versitat de València
acosta el que és uni-
versal i el que és local
en les seves darreres

novetats literàries, que arriben
en bon estat. Edita, de vora a
vora, Literatura, món, literatures,
un assaig de Joan Francesc Mira
sobre les literatures del món, i
Alacant contra València, un assaig
d’Emili Rodríguez-Bernabeu
sobre la consciència nacional.
Pobles remots i pobles pròxims,
doncs, publicats frec a frec però
sense fregaments.

A diferència d’altres formes
de coneixement, l’àmbit propi
de l’art en general i de la lite-

ratura en particular és, com ha
assenyalat l’escriptor Milan
Kundera, l’exploració de l’ex-
periència. I l’experiència, més
enllà de la simple percepció sen-
sorial, és sobretot –encara que
no tan sols– experiència lin-
güística del món. D’aquesta ex-
ploració i d’aquesta experiència
lingüística se n’ocupa Joan Fran-
cesc Mira a Literatura, món, lite-
ratures, un recull d’articles, la co-
lumna vertebral dels quals es
compendia en aquests dos ele-
ments. L’autor sap aprofitar el
vol d’anys d’estudi i d’obres ben
escrites per articular aquest as-
saig que és embaràs miscel·lani
d’un mateix pare concebut en
moments diferents i per a fina-
litats diverses. L’obra recopila
treballs ja publicats juntament
amb d’altres d’inèdits que l’au-
tor decideix embastar, cosir i
després repuntar en un sol vo-
lum. I així, el recull recol·lecta,
per exemple, la conferència ple-

nària que va escriure per a l’En-
contre d’Escriptors Gallecs, Bas-
cos i Catalans; el text que va ela-
borar per a l’Exposició de l’Any Pla
i la seva intervenció en la 5a Tro-
bada de Creadors, entre molts
altres.

EL MÓN I ELS ESCRIPTORS
Mentre que els escriptors s’ocu-
pen del món –tal com Pla con-
fessa que ha de ser–, Joan Fran-
cesc Mira s’ocupa dels escriptors.
I així, Montaigne, Pla, Kavafis,
Ciceró, Dante i Mahfuz es
col·loquen a la retina d’aquest
antropòleg, alhora que traduc-
tor i escriptor distingit amb el
Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes. Pare d’una capaç i
àmplia obra literària en la qual
destaquen assajos com Crítica
de la nació pura i novel·les com
Purgatori, Mira recorre ara el
món de la literatura i algunes
literatures del món des de di-
versos angles.

“Els que, com jo mateix, hem
assumit l’antic i gairebé teolò-
gic ofici de servidors de la parau-
la –paraula escrita o paraula
parlada– hem d’estar disposats
a acceptar, de tant en tant, de
parlar o escriure d’allò que no
sabem”. Amb confessions hon-
rades com aquesta, encapçala
l’autor els seus articles. Intro-
dueix, doncs, Joan Francesc
Mira el seu parer i el seu gust en
aquesta sèrie de recorreguts te-
òrics. Passa pel filtre de la prò-
pia subjectivitat temes com els
vincles entre memòria i litera-
tura i plantejaments sobre la
utilitat –i la necessitat– de l’art
concebut com a forma de co-
neixement perquè, segons ell,
és la literatura la que ens pro-
porciona mirades sobre l’expe-
riència humana amb les quals
podem dialogar i ens podem re-
conèixer. Al meu parer, una ges-
tació com aquesta conté, implí-
cita, una altra manera d’enten-

dre el fet literari –i artístic–:
capaç, com a mínim, de superar
les estretors imposades pel res-
trictiu paradigma dominant
dels estudis literaris.

A part de Joan Francesc Mira,
qui també gaudeix, de manera
picardiosa, fent-nos arribar les
seves idees és el poeta i cardiò-
leg Emili Rodríguez-Bernabeu
amb l’obra Alacant contra Valèn-
cia, un assaig sobre les comple-
xes relacions entre les dues ciu-
tats en el qual la política i la
consciència nacional esdevenen
el seu nervi central.

Guardonada amb el 14è pre-
mi d’assaig Carles Rahola fa
més de deu anys, i esgotada
l’edició, Rodríguez-Bernabeu
s’encarrega ara de reeditar-la
acompanyada d’un pròleg prou
ampli en què actualitza el seu
raonament en relació amb els
darrers esdeveniments. A través
d’un discurs explicatiu amb un
alt grau d’organització i jerar-
quització, l’autor signa una
obra que expressa diversos ges-
tos. El de la contundència, per
una banda, i el de la senzillesa,
per l’altra: Alacant contra Valèn-
cia articula un discurs clar al-
hora que altament eloqüent.

ROBERT RAMOS

tructura social de Malàisia, que
des de fa dos segles viu les ten-
sions entre races i cultures di-
ferents. Segons explica Casa-
juana, la població de Malàisia
està formada per un 55 per cent
d’oriünds, un 25 per cent de xi-
nesos i un 10 per cent d’indis,

tots emigrats als segles XIX i XX,
a més de la nova immigració,
que contrasta entre un 2 per
cent de població occidental i un
10 per cent de “força de treball”
dels pobles limítrofs: Indonèsia,
les Filipines i el Pakistan.
Aquest aiguabarreig tan parti-
cular protagonitza una novel·la
sobre un tema global: la cor-
rupció generada pels negocis
immobiliaris.

Cal aclarir, no fos cas que do-
néssim peu a interpretacions
contràries a la voluntat de
l’autor, que la corrupció a Ma-
làisia és inferior a l’existent en
molts països europeus i que, a
més, aquests negocis bruts “són
culpa de les grans empreses
multinacionals occidentals”.
Així mateix, tot i que dos dels
protagonistes són l’ambaixador
i el secretari d’ambaixada, tots
els personatges i situacions són
imaginaris. El que és real, però,
és la construcció de les Torres,
que es van inaugurar quan ell
era ambaixador.

Donar testimoni de la reali-
tat sense maquillar-la. Aquest
és un dels principals atractius
de les obres de Carles Casajua-
na. Tot i que amb Kuala Lumpur
el vessant sociològic i polític
quedi en un segon pla, la des-
cripció del caliu humà de Ma-
làisia és la pedra preciosa que
atresora el llibre. I és que la in-
triga pròpiament dita resulta
feixuga. Massa interrogatoris
i monòlegs interiors en una
obra que demanava a crits més
acció. Ara bé, la reflexió moral
que comporta la lectura del lli-
bre és més que lloable i ens re-
corda la importància de la li-
teratura com a vehicle de
denúncia.

El llibre permet
conèixer
la complexa
estructura social
de Malàisia


