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Narrativa
La propera vegada
Marc Levy
Traducció de Joan Casas
Proa. Barcelona, 2005

Òscar Montferrer

El francès Marc Levy, amb
un passat com a arqui-
tecte i que ara està invo-

lucrat professionalment en el
món del cinema, ha trobat el
seu Eldorado particular amb
l’elaboració de novel·letes –tres,
fins ara– de pa sucat amb oli
que tenen en comú l’apel·lació a
l’amor, un tema literari que és,
de fet, l’ànima de la seva pro-
ducció escrita.

A la primera de les obres de
Levy, I si fos veritat..., se li pot
reconèixer una certa gràcia,
que mor apunyalada pel típic
final que signaria el Hollywood
actual i que potser és el que ha
ajudat l’autor a entrar en el
món del cel·luloide. La segona,
On ets?, és directament insofri-
ble, tret que el lector pateixi
una carència de sucre de di-
mensions basilicals. La tercera,

La propera vegada, és un bon
exemple de com un planteja-
ment correcte que pot donar
un cert joc perd un llençol a
cada bugada.

La història parla d’un amor
que es perllonga en el temps
perquè els esperits de dos
amants –home i dona– van fent
la viu-viu saltant de cos en cos a
l’espera de poder retrobar-se i
ser feliços i tota la pesca. Les di-
ficultats inherents a la situació
s’agreugen perquè els amants,
a més de tornar-se a trobar, han
de mirar de defugir les conse-
qüències de la mala llet d’un
altre esperit –femení– que
també pren part en aquesta
mena de joc de l’oca metafísic i
que té ganes de separar-los per
sempre més com a venjança
fatal i despietada.

Aquesta tercera novel·la de
Levy, i també les dues que la pre-
cedeixen, pertanyen a la mena
decreacionsqueobliguenatenir
clar que la llibertat de l’autor ha
de ser extrema a l’hora d’optar
per un tema, un plantejament,
un tractament i una execució.
Sobretot,però,obliguenamirar-
se bé què es posa un a les mans a
l’hora de llegir.

Crítica

Narrativa
Elisa Kiseljak
Lolita Bosch
La Campana. Barcelona, 2005

Això que veus és un rostre

Lolita Bosch
Premi Ciutat d’Olot
de literatura experimental
CCG Edicions Girona, 2005

Gemma Casamajó

Lolita Bosch mereix gua-
nyar-se el jornal com a es-
criptora. Així ho confirmen
dues traçudes novel·les

curtes, Elisa Kiseljak i Això que
veus és un rostre, que no passaran
desapercebudes. Les dues estan es-
crites i criades al marge de les ten-
dències dominants, per una auto-
ra que també ha sabut mantenir-se
al marge d’un aparador que, mal-
auradament, sovint sacrifica l’ele-
ment literari pel mercantil. Així
doncs, celebrem el debut de Lolita
Bosch (Barcelona, 1970), una es-
criptora inesperada i gairebé inè-
dita que cultiva una prosa singular
i enigmàtica privada de falses emo-
tivitats i amb el·lipsis d’hipnòtica
contundència.

Elisa Kiseljak, la protagonista de les
dues novel·les, només és un nom
possible per una vida probable. Un
nom possible, d’altra banda, que
uneix dues narracions divorciades
no només pel segell editorial sinó
també pel registre i la qualitat.
Això que veus és un rostre és una
nouvelle experimental en què la
protagonista especula sobre la cara
d’un mort a través d’un monòleg
interior recarregat, obsessiu i des-
igual. Elisa Kiseljak, en canvi, ex-
plica a través d’un prosa austera la
història d’una jove que recorda
–anys més tard– la violació de la
qual va ser víctima quan era una
nena. Si bé la primera, guardonada
no sense motiu amb el premi d’ex-
perimentació literària Ciutat

Literatura al marge

Gòtic descafeïnat

Heterodoxos medievals

La narradora Lolita Bosch. ROBERT RAMOS

Fragilitat
Narrativa
La disfressa de l’indigent
Pep Prieto
CCG Edicions. Girona, 2005

Anna Tomàs

El camí que va del benes-
tar a la indigència és tan
curt com el que porta de

la ironia a la sordidesa. Som
fràgils, no només per la inesta-
bilitat econòmica que suposa
una globalització sense fre, sinó
també perquè l’ésser egoista
que duem dins comporta que
massa cops, quan l’entorn es
torna hostil, els nostres cone-
guts no tinguin prou justifi-
cants per ajudar-nos. Amb La
disfressa de l’indigent, el perio-
dista gironí Pep Prieto (Girona,
1976) toca una fibra molt ínti-
ma del lector, la que ens fa ad-
metre que el que llegim o veiem
podria ser un futur episodi de la
nostra vida.

La història s’inicia quan el
Josep, un periodista a l’atur, es
disposa a redreçar la seva caò-
tica existència fitxant per un
diari local. Un dia qualsevol és
convocat a fer de figurant en
una roda policial de reconeixe-
ment que pot tenir conseqüèn-
cies... Poc temps després, al
diari li comuniquen que, ben
pensat, no necessiten els seus
serveis. Abocat a la indigència,
el Josep viu la cara oculta de la
vida urbana i les seves parado-
xes: els centres d’acollida, les
nits entre cartons, els furts, la
coerció d’alguns indigents res-
pecte a d’altres i les mirades re-
celoses i desconfiades de la ma-
joria de la gent envers qui es
veu obligat a pidolar.

Un ritme in crescendo, una
sòlida construcció dels perso-
natges, una escriptura directa
i sense embuts, i un argument
ben tramat que es desgrana en
justa mesura fan que Pep Prie-
to sigui un autor a tenir ben
present els propers anys.

Assaig
Els beguins. L’heretgia
a la Catalunya medieval
Joan Cuscó i Clarasó
Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Barcelona, 2005

M. Veloy Planas

A partir del segle XII, quan co-
mencen a organitzar-se els
regnes cristians que, després

de diferents peripècies, conforma-
ran el mapa d’Estats actual, a l’Eu-
ropa occidental es poden percebre
elstímids inicisd’unlentcanvidepa-
radigma social: el règim feudal co-
mençaaconvertir-seenelrègimmo-
dern el centre del qual és la ciutat.

Dintre de l’Església catòlica,
aquest canvi de paradigma compor-
ta una tensió intel·lectual i social
entre l’ortodòxia papal defensora del
règim feudal (al cap i a la fi, el papa
és un poderós noble que no vol per-
dre prebendes), i certs moviments
que, com els beguins i els francis-
cans, proposen una lectura dels
evangelis i uns modes de vida hete-
rodoxos. Aquesta tensió es resol de
dues maneres: al sud d’Europa, la In-
quisició, creada sota l’auspici del
papa Gregori IX, anomena a l’hete-
rodòxia heretgia i la fa desaparèixer;
al nord d’Europa, Luter guia una re-
forma protestant que és la revolució
espiritual i econòmica que necessi-
tava l’emergent burgesia alemanya
per desfer-se del jou que representa-
va l’ortodòxia romana i feudal.

Així, els beguins veuen com les
seves propostes són perseguides i
anorreades per la Inquisició d’aque-
lla Espanya negra que avui podem
veure en els aiguaforts de Goya.

Amb una erudició que li permet
dibuixar amb claredat el moviment
beguí a Catalunya i relacionar-lo
amb pensadors tan potents com
Llull i Spinoza, Cuscó fa una reivin-
dicació dels beguins com a movi-
ment heterodox que reclama la lli-
bertat de consciència individual, la
justícia social i la igualtat de sexes.
Podríem estar d’acord amb la ro-
màntica reivindicació de l’autor;
tanmateix, per a la llibertat de cons-
ciència seguim preferint, per exem-
ple, Freud, per als problemes soci-
als, Chomsky, i per a la igualtat de
sexes, què tal Una cambra pròpia?

L’autor francès Marc Levy. JORDI SOTERAS

d’Olot, reflecteix encara el dubte i
la vacil·lació de l’aprenent que
prova registres per tal de trobar
una veu pròpia, Elisa Kisekjak, en
canvi, arriba més depurada, més
neta, amb una base estilística més
solvent. L’autora ha suprimit les ad-
herències innecessàries, els luxes
superflus, ha llepat la prosa fins a
allisar-la del tot i l’ha tibat fins a eli-
minar-ne les arrugues. El resultat
és un conte llarg, singular, ben tra-
vat, de paraula calmosa, que avan-
ça sense entrebancs i que ha acon-
seguit crear un imago mundi que
es distingeix des de la llunyania.

La literatura sembla que ha tin-
tat la vida i l’obra de Lolita Bosch.
El nom propi de l’autora ja allotja,
per començar, evocacions literàri-
es que, d’altra banda, creixen i s’en-
greixen a mesura que el lector s’en-

dinsa en el seu univers narratiu. I
així, se la pot descriure com una
bona narradora que ha estat, so-
bretot, una bona lectora. S’ha pas-
sat deu anys a Mèxic estudiant lite-
ratura i escrivint lliurement i in-
distintament en català i en castellà;
ha desembarcat al mercat editorial
en el sector de la literatura infantil
i juvenil, i s’ha estrenat en la litera-
tura per a adults amb aquestes
dues novel·les que ara presentem i
amb Tres historias europeas –una
de les quals és Elisa Kiseljak– edi-
tades també recentment per
l’exemplar i insòlit segell Caballo de
Troya. Tota aquesta trajectòria en
presagia una de més llarga, en què
l’aparença de senzillesa en la prosa
aviat es revela com una disfressa
per fer una profunda reflexió sobre
la memòria i la identitat.


