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Ho escriu Paul Auster a la novel·la ‘Bogeries de Brooklyn’: “Mai no
s’ha de menystenir el poder dels llibres”. Tampoc s’ha de menystenir
el poder de la vida, sovint tan plena de casualitats novel·lesques.
Ja hi tornem a ser, amics lectors: ben tornats tots

Eva Piquer

Carles Mengual
Deprofecies
profètiquesi
tristosatzars
De tant en tant l’atzar fa de les
seves i la vida sembla una novel·la
de Paul Auster.

El passat 6 d’agost vaig publicar
en aquest diari un reportatge ti-
tulat Els joves de fa 18 anys, cen-
trat en una colla d’escriptors que
van irrompre en el món literari als
vuitanta. El punt de partida era el
llibre La profecia, un volum de
contes firmat a trenta mans i pu-
blicat el 1988 que tenia vocació de
pronòstic: els antòlegs apostaven
per quinze autors de vint-i-tants
anys com a garantia de la renova-
ció de la narrativa catalana. Amb
la intenció de veure si era una pro-
fecia profètica, em vaig entretenir
a repassar les trajectòries posteri-
ors d’uns joves escriptors que avui
ja no ho són tant, de joves. N’hi ha
que tampoc són escriptors. I n’hi
ha que, ras i curt, no són.

Investigant via Google què se
n’havia fet d’un dels autors, Carles
Mengual, vaig anar a parar a dues
entrades del blog del crític Joan
Josep Isern, Totxanes, totxos i
maons.El27desetembredel2004
(atenció a la data), Isern feia un
exercici similar al meu d’ara i la-
mentava la mort de dos escriptors:
Gabriel Galmés i Carles Mengual.
El 18 d’octubre del 2004, Isern rec-
tificava: alertat per Vicenç Pagès,
havia pogut comprovar que Carles
Mengual era ben viu i que gaudia
d’un esplèndid estat de salut.

Com que em va ser impossible
trobar més informació actual sobre
Carles Mengual, em vaig limitar a
citar-lo entre els escriptors que han
deixat de ser-ho, sota un epígraf ti-
tulat Els desapareguts.

I tant que havia desaparegut, el
pobre Carles: la seva germana em
va enviar un mail així que va sortir
l’article per fer-me saber que havia
mort sobtadament el 2 de febrer
del 2005. Si em punxen, no em tre-
uen sang: fent gala d’uns dots pro-
fètics que ni ell sospitava que tenia,
Joan Josep Isern ja l’havia donat
per mort quatre mesos abans.

Novel·la inèdita
DelaCoca-cola
alahistòria
inacabada
Per justificar la seva premonició,
Jota-jota Isern especula amb una
possible trampa de la memòria:
diu que potser es va confondre
amb l’escriptor valencià Isa Trò-
lec, que va morir el juny de 1992,
pel fet que el seu nom real era
Joan Baptista Mengual Llull.

Carles Mengual (1961-2005)
només va publicar en vida el re-
cull de contes Coca-cola i Julieta,
un debut prometedor editat per
La Magrana el 1988. Isidor Còn-
sul el va considerar “el primer tast
d’una literatura ben disposada i,
sobretot, carregada de futur”.

Glòria Mengual m’explica que
el seu germà tenia entre mans
una “novel·la monumental”, frag-
ments de la qual havien estat elo-
giats per l’editor Carles-Jordi
Guardiola. Una novel·la inacaba-
da de mil pàgines que, casual-

ment, o no tant, s’havia de dir
Història inacabada de...

Sap greu que tot plegat vagi
més enllà d’una ficció austeriana.

Relacions trencades
Amicscaducsi
examicsper
sempre
Hi ha qui desapareix de la teva vida
sense desaparèixer de la vida amb
majúscules. Com els amics que de
cops’esfumeni jaelshemvistprou.
Aquests, rai: són pitjors els que es
reciclen en enemics de l’ànima.
També hi ha els amics retrobats,
amb permís de Fred Uhlman.

Compro als Estats Units The
Friend Who Got Away, una anto-
logia de relats sobre amistats trun-
cades firmada per vint dones que
han gosat remenar les escombrari-
es del seu passat.

Tots sabem que l’amor és etern
mentre dura, i para de comptar.
L’amistat, en canvi, sembla que

hagi de persistir fins que la mort
ens separi. I no. Que alci la mà qui
no tingui algun examic arrapat al
currículum, ben a tocar dels tres-
cents cinquanta mil cursets d’idio-
mes i de la col·lecció de màsters.

Projecció exterior
CapaFrankfurt,
passantper
Espanya
Això de Frankfurt 2007 potser ens
servirà, ves per on, per fer les Es-
panyes. No és un objectiu menys-
preable, tenint en compte que la
projecció exterior de la literatura
catalana passa tant sí com no per
la traducció al castellà. Seria un
gran què que el mercat espanyol
deixés de mirar amb recel les ano-
menades aportacions perifèriques.

La revista Qué Leer, distribuïda
arreu de l’Estat, incorporarà a par-
tir del número d’octubre un suple-
ment en castellà dedicat a la litera-
tura catalana. Mira que bé.

1. Lluís-Anton
Baulenas, Rafael
Vallbona i Màrius
Serra, tres autors
inclosos en el llibre
‘La profecia’
XAVIER BERTRAL

2. L’amistat juvenil
no sempre dura per
sempre
FRANCESC MELCION

3. Joan Josep Isern
RUTH MARIGOT

4. Paul Auster
JOAO RELVAS / EFE
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