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L’exemple nord-americà
Vicenç Villatoro va guanyar amb un assaig el premi Catalunya Fundació Privada. ROBERT RAMOS

Narrativa
La deriva
dels continents
Gerard Guix
Angle Editorial. Barcelona, 2005

Òscar Montferrer

Una illa és, en definició
barata, una superfí-
cie de terra completa-

ment envoltada de mar. A
partir d’una certa quantitat
d’illes que estiguin situades
més o menys a prop, hom
parla d’un arxipèlag. Supera-
da la fase geogràfica, arriba la
literària: en les coses de les
lletres, ha fet una certa for-
tuna considerar les persones
com illes –l’aïllament i tota la
pesca–, un símil que potser sí
que era cert en les èpoques
de l’antigor i que ara pren
una vitalitat esponerosa a
causa de l’alegria acrítica en
què els humans s’emmotllen
als falsos paradisos artificials
que es promouen des del
poder real –el de les grans
empreses–, que, a despit dels
embolcalls enlluernadors
amb què disfressen els seus
missatges, malden per im-
plantar arreu la incomunica-
ció que afavoreix la indefen-
sió estil contents i enganyats.

Els personatges de La de-
riva dels continents, que no
és una novel·la, poden en-
trar amb facilitat en la cate-
goria d’illes perdudes, d’illes
a la deriva, que, pels atzars
de la dinàmica social, aca-
ben constituint un arxipèlag
–o formant part de manera
clara de l’arxipèlag global,
que també seria una inter-
pretació correcta.

Guix,queprovédel teatre,
comença pel final: l’entrada
del seu text, que no deixa de
ser una mena de joc escrit,
marca el destí de personat-

ges que el lector encara no
coneix i també el to de les ex-
plicacions amb què els dóna
a conèixer. En 34 capítols re-
lativament breus es repas-
sen el que seran els últims
dies d’un grapat de persones
inventades que, tot i aquesta
condició, reflecteixen força
bé les neurosis que, ara com
ara, formen part de la quoti-
dianitat mental de la pobla-
ció occidental. Els temes són
els eterns –l’amor, la mort, la
solitud, la sensació que no
s’és comprés, la por a la inti-
mitat emocional, el sexe...–,
però la força que Guix acon-
segueix atorgar a La deriva
dels continents fa que l’actu-
alitzacióqueenfaesdevingui
efectiva.

La narració basa la seva evo-
lució en el pas del temps i en
la definició creixent dels in-
dividus que fa transitar pel
paper. Aquesta opció, tan
bona com qualsevol altra,
combinada amb l’absència
d’un argument clàssic –allò
del plantejament, nus i des-
enllaç– comporta que, en al-
guns moments propers al
final físic del llibre, el lector
pugui pensar –el planteja-
ment té uns límits– que el
text no avança en no rebre
informacions noves que
mantinguin l’interès, però
aquesta circumstància no
hauria de ser un obstacle
gaire seriós a l’hora de con-
siderar seriosament la pos-
sibilitat de llegir La deriva
dels continents. Si més no,
fóra bo llegir-lo per fer justí-
cia a la feina de reflexió i re-
dacció que ha dut a terme
l’autor, que esdevé exemple
d’una dedicació que hauria
de ser norma i que, ara com
ara, en aquests temps en
què als planetes se’ls fa lluir
com a estrelles, és, malaura-
dament, l’excepció.

Els anys en què volíem ser grans

Arxipèlag

Sentit de la ironia

Assaig
Crear Europa,
reconstruir Occident
Vicenç Villatoro
Premi Catalunya Fundació Privada
Pòrtic. Barcelona, 2005

Xavier Filella

Europa i la seva cons-
trucció són el fil con-
ductor del darrer as-
saig que, amb pròleg

de Jordi Pujol, presenta el peri-
odista i escriptor Vicenç Villa-
toro. L’obra és una argumenta-
da reflexió sobre el nostre
futur, en què Villatoro, en el
que probablement és el seu as-
saig més convincent, examina
qüestions tan polèmiques com
la situació de l’Estat de benes-
tar, l’entrada de Turquia a la
Unió Europea i l’acomodament
de la diversitat. Amb tot, però,
la idea que plana al llarg de tot
l’assaig és ni més ni menys que
la decadència d’Europa.

Dues són les línies argu-
mentals que l’assagista se-

Narrativa
Som lletjos
Román Piña
La Bolsa de Pipas
Esporles, 2005

A.T.

La portada del darrer
títol de Román Piña
(Palma, 1966), autor

de La bailarina rusa i del
premiat Viaje por las
ramas, és premonitòria:
un vell rellotge desperta-
dor amb una foto dels Be-
atles enmig de l’esfera.
Som lletjos és, doncs, una
nova història sobre la fi de
la infantesa ubicada a la
Palma de fa vint-i-cinc
anys. El protagonista, un
adolescent de 14 anys que
no troba sentit a la vida,

haurà d’enfrontar-se a la
mort del seu millor amic i a
l’absència d’un altre com-
pany que deixa Palma.

Adoptant un llenguatge
més col·loquial que en les
seves obres anteriors,
l’autor ens presenta una
obra intimista i melangio-
sa que ens recorda el nos-
tre descobriment del
món, aquells anys en què

volíem ser grans i els al-
tres s’entossudien a re-
cordar-nos, un i cop i un
altre, que encara érem
nens.

El títol expressa la difi-
cultat de créixer sense
enlletgir-se moralment.
Amè i divertit, és un lli-
bre simpàtic que, quan
menys t’ho esperes, et
sorprèn amb crues i en-
certades reflexions.

Narrativa
Cosint al sol
Josep Coma
Pagès Editors. Lleida, 2005

Anna Tomàs

Josep Coma (Fonolleres,
1934) ha exercit de
mestre més de quaran-

ta anys. Bona part de la seva
vida l’ha passat en pobles pe-
tits, però de batec intens. A
Tarroja, primer, i a Guàrdia
de Noguera, més tard, s’ha
familiaritzat amb el món
rural, fonament de la majo-
ria dels seus escrits. Cosint
al sol és un recull de narra-
cions curtes en què s’alter-
nen els sentiments més pu-
nyents amb el bon humor i
la realitat amb la ficció i en
què, com li és habitual,
l’autor fa servir un llenguat-

gueix en la seva indagació.
D’una banda, la revisió dels in-
terrogants que planteja l’Estat
de benestar i, de l’altra, la pre-
ocupació per la progressiva es-
cletxa que separa Europa i els
Estats Units. De fet, tots dos
arguments conflueixen en un
eix comú: la diferent manera
que europeus i nord-ameri-
cans tenim de valorar la res-
ponsabilitat individual.

Mentre el model americà es fo-
namenta en la responsabilitat
de l’individu, a Europa, recor-
da l’assagista, l’administració
es fa responsable de tot.
L’Estat de benestar té certa-
ment elements positius, però
també, ens diu Villatoro, ha
comportat problemes pràctics
considerables. El primer ha
estat un intervencionisme
descontrolat que ha empès les
nostres societats cap al con-
formisme i la indiferència.

El contrapunt nord-ameri-
cà serveix a Villatoro per ex-
posar l’afebliment de la socie-
tat civil europea i per subrat-
llar la progressiva pèrdua de

creativitat i vitalitat del nostre
continent. L’obra no planteja
una esmena absoluta al somni
europeu que Jeremy Rifkin ex-
posava mesos enrere (El
sueño europeo, Paidós), ni
tampoc qüestiona de ple el
model social europeu. Tanma-
teix, l’exemple americà és el
persistent mirall –a parer meu
amb un perfil en excés idealit-
zat– que defineix el reformis-
me de Villatoro.

La seva proposta, plena
d’intel·ligents suggeriments,
passa per repensar Europa
fent del federalisme la peça an-
gular de la seva construcció.
Una vegada més, l’autor opta
per atendre a l’exemple ame-
ricà. Els Estats Units, se’ns ex-
plica, han sabut vertebrar el
seu model en la confiança en
les persones i la desconfiança
en els poders centralitzats. De
manera semblant, conclou Vi-
llatoro, Europa haurà d’apren-
dre a confiar en l’eficaç gover-
nació a través dels pobles, mu-
nicipis i comarques davant
l’excessiva magnitud i artifici-
ositat del vell Estat nació.

L’exemple
dels Estats
Units és el
mirall que
defineix el
reformisme
de Villatoro
en aquest
assaig

ge planer i directe. Alguns
dels relats, com ara Cosint al
sol, Unes arracades de pu-
billa catalana i La placidesa
del molí de Rocacorba han
estat recollits de viva veu de
persones que Coma va co-
nèixer. D’altres, com ara Un
pom de flors artificials i Un
matí tranquil de platja, aple-
guen vivències de l’autor. El
lector gaudirà llegint aques-
tes històries protagonitza-
des per aquells que han tin-
gut la vida com a escola i uni-
versitat i que, malgrat les
penúries viscudes, mai han
perdut el sentit de la ironia.


