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Màrius Carol ha escrit una novel·la de trama històrica. JORDI GARCIA

Narrativa
Una vetllada a l’Excelsior
Màrius Carol
Planeta. Barcelona, 2006

Joan Agut

M
àrius Carol (Barce-
lona, 1953) és pe-
riodista i escriptor
en llengua castella-
na i catalana. Ha

publicat tres novel·les, Les seduc-
cions de Júlia, Premi Ramon Llull
2002; El segrest del rei i La conju-

Barcelona,1915
ra contra el gurmet, i tres relats
biogràfics sobre Dalí. Com a peri-
odista ha format part de la redac-
ció dels diaris El Periódico, El País
i La Vanguardia i ha estat tertu-
lià en diverses emissores de ràdio.
Actualment és director de comu-
nicació del Grup Godó.

Una vetllada a l’Excelsior és
una novel·la d’intriga i amor em-
marcada en la Barcelona del
1915, quan Europa estava en
guerra i la Ciutat Comtal era un
centre d’espies, de negocis ràpids
i vida alegre. La història arrenca
amb l’arribada a Barcelona de
Claudine Lejoie, artista de caba-

ret, procedent de París. Tot just
arriba, la noia es veu implicada en
un atemptat a l’Hotel Orient i amb
una mort a l’Excelsior perpetrats
per un suposat espia al servei dels
alemanys. Claudine, com a testi-
moni d’aquests fets, veurà perillar
la seva vida. Però el policia català
Oleguer Reverter vetllarà per ella
fins que, com era d’esperar, l’amor
farà la seva aparició.

La novel·la de Carol té tot l’aire
d’una comèdia lleugera amb un
rerefons costumista. La peripècia
de la francesa reuneix tots els ele-
ments d’una obra d’intriga amb la
participació de personatges pin-
torescos i, fins i tot, alguns de
reals, com per exemple Pau Ca-
sals. L’obra no pretén ser una
peça de calat literari, sinó un di-
vertiment per passar l’estona.

El tramat històric dóna una
visió de la Barcelona d’aquells
anys, sobretot de la vida alegre i,
amb menys intensitat, la de la
ciutat en la qual s’enfrontaven els
obrers i la patronal.

Una vetllada a l’Excelsior és
una novel·la correcta, distreta i
amena, amb el valor afegit de la
descripció d’una ciutat viva, pot-
ser mitificada, on el xampany
corria com l’aigua i els obrers
feien vaga. La Barcelona descri-
ta per Carol ens recorda, salvant
les distàncies, els personatges de
La Catalunya pintoresca, de Xa-
vier Nogués. El pintoresquisme
de les tavernes del Raval, dels
restaurants de moda, dels caba-
rets i les cases de meuques. En
definitiva, una història de ritme
trepidant, amb final feliç.

Novel·la crítica
Narrativa
Heretaràs la terra
Toni Cucarella
Tres i Quatre. València, 2006

Xulio Ricardo Trigo

E
l poder i les seves ra-
mificacions vehicu-
len en les novel·les
de Toni Cucarella les
arrels interiors que

basteixen el seu iceberg narra-
tiu. I és que potser exagerem en
pensar que la literatura ha per-
dut influència en el seu combat
contra el poder. Els lectors sem-
pre han estat una minoria, i tot
sembla indicar que, avui, la mi-
noria és més gran que mai.

L’anterior novel·la de Cuca-
rella, Quina lenta agonia, la
dels ametllers perduts, premi
Octubre 2003, va marcar un
punt d’inflexió en la seva obra.
Tots els elements pels quals
havia anat apostant, una inten-
ció primigènia del llenguatge, la
recerca de sentits més enllà
d’un temps present d’escasses
llums, una idea de país integra-
dora, hi assolien una majoria
d’edat expressiva. Amb Hereta-
ràs la terra ha fet un pas de ge-
gant per a consolidar el seu
model narratiu.

L’oralitat perseguida en lli-

bres anteriors assoleix una gran
efectivitat, des d’una concisió
narrativa que en cap moment
es pot interpretar com a conci-
sió de discurs. El narrador in-
dignat funciona com poques
veus ho fan en llibres recents.
És iconoclasta, dur, sardònic,
directe, però també ens desvela
l’altre gran encert del llibre, dei-
xar veure aquella Xàtiva que
l’autor considera una ocasió
perduda.

Aquest altre discurs intern
que recorre la novel·la ens mos-
tra la cara més sorprenent de la
seva feina, aplegant, en un text
que grata les venes del lector,
els tocs de nostàlgia, de món
perdut, que ens fan recordar
l’esperit d’autors contempora-
nis. I no sols Bohumil Hrabal,
que és citat al començament:
també hi ressonen les veus de
Sebald o de Magris, que avui
marquen les coordinades d’una
nova narrativa. Cucarella pro-
posa un discurs semblant, però
d’arrels més populars, on també
tenen una funció fonamental la
terra –en l’accepció pavesiana
del terme–, la identitat i la recu-
peració de valors que seria una
gran limitació deixar enrere.

Heretaràs la terra ens farà
passar una estona divertida,
des de la intel·ligència, des de la
crítica que no té por de cons-
truir una realitat nova.

Narrativa d’autors catalans

fantasmes personals en un
relat introspectiu sobre la vida
d’un intel·lectual confós, tot
entre la reflexió filosòfica i
quotidiana.

Francesc Serés
La força de la gravetat
Quaderns Crema
Després de la remarcable trilo-
gia De fems i marbres, Fran-
cesc Serés ens ofereix un re-
cull de disset contes que des-
criuen les vivències del país.
Caçadors de llamps, operaris,
piròmans i remeieres; perso-
natges sense biografia que em-
penyen el realisme que els en-
volta fins a fregar l’àmbit de la
irrealitat.

Màrius Serra
Farsa
Premi Ramon Llull
Editorial Planeta
Una altra de les novel·les cri-
dades a tenir èxit aquest Sant
Jordi i, sens dubte, una obra
de maduresa del seu autor.
Serra sap lligar el món exci-
tant del joc i dels casinos amb
la tramoia flagrant d’alguns
comportaments públics fins a
confegir, al voltant d’aquella
immensa mona de Pasqua
que es va denominar Fòrum
de les Cultures, una cruel
–per exacta i transparent–
paròdia de la societat barce-

La situació es complica quan,
precisament, el desencade-
nant del seu diari és el desco-
briment de la seva homosexu-
alitat a través de textos litera-
ris francesos.

Antònia Vicens
Tots els contes
Edicions del Salobre
L’obra contística completa, des
del 1963, d’Antònia Vicens que
aplega textos inclosos en lli-
bres ja coneguts, altres de pu-
blicats de manera esparsa i
fins i tot un d’inèdit. Un llibre
que recorre els temes habitu-
als en l’autora: morts violen-
tes, passions encegadores,
odis, enveges, amors impossi-
bles, famílies esqueixades al
costat d’aspectes més vitalis-
tes i lluminosos. Una magnífi-
ca manera de recuperar una
autora injustament oblidada
massa sovint.

Ignacio Vidal-Folch
Contramundo
Destino
Després de la sàtira sobre els
progressistes que va represen-
tar la seva novel·la anterior,
Turistas del ideal, Ignacio
Vidal-Folch continua posant
en pràctica la crítica dura, des-
carnada i intel·ligent a la soci-
etat actual a través d’una
aguda farsa sobre el naciona-
lisme i els somnis de puresa
que tenen els uns i els altres.

lonina i catalana de comen-
çaments del segle XXI.

Jordi Sierra i Fabra
Sinaia
Premi Fiter i Rossell
Columna Edicions
L’abril del 1939 un vaixell, el
Sinaia, ple de refugiats repu-
blicans surt del port de Sète en
direcció a Mèxic. A bord hi ha
gent diversa, amb diferents
històries personals i tots mar-
cats fatalment per la guerra
que han perdut. Durant la llar-
ga travessia fins a Veracruz, el
Sinaia esdevé un món en
petit, amb passions, traïcions,
intrigues i venjances.

Isabel-Clara Simó
Adéu-suau
Edicions 62
Nor, el protagonista d’Adéu-
suau, torna a casa després
d’una delicada operació a cor
obert. Ningú l’acompanya i
tampoc ningú l’espera a casa.
La història que construeix
Isabel-Clara Simó, com un joc
de miralls, va definint un mo-
saic de culpes i penitències,
de somnis i esperances d’una
nissaga catalana al llarg del
segle XX.

Pep Subirós
Ara sé que és ella
Edicions 62
Primavera del 2012. Enmig del
paisatge urbà d’una Barcelona

multiracial i cosmopolita, amb
el rerefons de la marea de nou-
vinguts que fa trontollar els
vells equilibris i les velles inèr-
cies, l’Elena, una dona prag-
màtica i idealista, i l’Àlex, un
cínic que no ho és tant com
aparenta, intenten viure les
seves històries.

Emili Teixidor
Laura Sants
Columna Edicions
Després de l’indiscutible èxit
de Pa negre, aquest era un lli-
bre summament esperat i que
no defrauda cap de les expec-
tatives que ha suscitat. Teixi-
dor recupera els paisatges del
seu llibre anterior en una
novel·la situada en els nostres
dies i de la mà d’un protago-
nista amb lligams familiars a la
comarca. L’actualització d’una
Laura mítica, no només a la li-
teratura sinó també a la deno-
minada Ciutat dels sants.

Lluís Maria Todó
El mal francès
Premi Josep Pla
Edicions Destino
Mentre vivia un bloqueig crea-
tiu quan preparava la seva si-
sena novel·la, l’autor va trobar
casualment els seus diaris del
1969, escrits quan tenia 19
anys i estudiava a la Universi-
tat de Pau, al sud de França,
després de deixar embarassa-
da a Barcelona la seva nòvia.
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