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Narrativa
Cosas que hacen BUM
Kiko Amat
Anagrama. Barcelona, 2007

Lluís Llort

Pànic Orfila, prota-
gonista de Cosas
que hacen BUM,
viu immers en l’ob-

sessió. Kiko Amat també té
una obsessió: els símils, un
recurs constant en l’obra.
Però Amat no satura el lec-
tor perquè en alguns casos
és previsible, en la majoria
imaginatiu i en un percen-
tatge envejablement alt, re-
sulta genial.

Aquesta és la segona
novel·la de Kiko Amat (Sant
Boi, 1971) després del bon
debut d’El día que me vaya
no se lo diré a nadie (Ana-
grama, 2003). Hi compar-
teix un estil similar (aquesta
té més de comèdia) i uns per-
sonatges joves que busquen
el seu espai i l’amor. Amat
transforma en divertit el que
és inversemblant, perquè el
món de Pànic funciona, tot i
que quan prens distància
se’t desfà a les mans.

Anglòfil declarat, Amat facilita
la feina dels crítics i avança
els seus referents literaris
(Fante, Vonnegut, Brauti-
gan, Cohn, Limonov, Nerse-
sian...), una llista de gairebé

Crítica

50 grups musicals (pop i
soul) i, en l’obra, centenars
de noms i títols. Potser no
han inspirat l’autor, però
aquesta novel·la em recorda
dos films: Dear Wendy (Tho-
mas Vinterberg, 2005), pro-
tagonitzat per cinc nois i una
noia (marginats i dandis,
amb fons musical dels Zom-
bies, grup dels 60) similars als
Vorticistas que capten Pànic
(tres nois i una noia, dandis i,
aquests, automarginats), i
Quadrophenia (Franc Rod-
dam, 1979), amb un prota-
gonista en primera persona
que passa de l’admiració al
desencís, un noi impulsiu en-
voltat d’amfetamines, músi-
ca, roba elegant, motos Vespa
i contradiccions.

Amat ens descriu en po-
ques pàgines el pas de Pànic
per les avantguardes resu-
mit amb la frase: “Había
sido futurista, dadaísta,
surrealista antes de los ca-
torze. Era agotador”; i en-
cara li faltava l’onanisme. I
la influència de Max Stirner,
ideòleg dels Vorticistas.

Més que l’alcohol, les dro-
gues i sentir-se diferent, a
Pànic el domina l’amor: la
seva tia àvia Àngels (anar-
quista de la vella escola), la
gairebé parenta i compren-
siva Lola i tres relacions
sentimentals: Eleonor (la
primera), Elvira (la flamíge-
ra) i Rebeca (el vol i dol).

Amat, en lloc d’amagar
qualsevol estigma de catala-

Assaig
Temps indòcils
Agustí Pons
Angle Editorial. Barcelona, 2007

Lluís Martínez

La memòria, diuen
els entesos, és se-
lectiva i endolceix
fins i tot els pitjors

moments. Però quan la me-
mòria s’alia amb la mala fe
obtenim un producte sinis-
tre. Així s’explica que avui
dia alguns s’atreveixin a pre-
sentar el general Franco com
un avi entranyable i oblidin
que tres setmanes abans de
morir encara va tenir temps
de fer afusellar cinc perso-
nes. Però també així s’expli-
ca per què, en el record de la
lluita antifranquista, alguns
són enaltits mentre que al-
tres són silenciats.

Per aquests motius, llibres
com Temps indòcils, del pe-
riodista i escriptor Agustí
Pons (Barcelona, 1947), són
especialmentbons,útils i fins
i tot terapèutics.

El llibre conté tres ingredi-
ents cuinats amb mà destra:
les memòries dels primers
vints anys de vida professio-
nal del periodista (1963-
1983), la crònica dels fets so-
cials, culturals i polítics que li

Incòmoda memòria

El rei dels símils
Kiko Amat ha publicat la seva segona novel·la. TONI GARRIGA / EFE

El periodista i assagista Agustí Pons. MIQUEL ANGLARILL

Narrativa
Cristall enverinat
Donna Leon
Traducció d’Anna Mauri
Edicions 62. Barcelona, 2007

Vicent Usó

La novel·la negra, com
totes les de gènere, es
basa en una sèrie de

convencions: que comence
amb un crim i que acabe

amb la seua resolució. Però
no hi ha cap altre gènere que
haja patit tants intents d’ac-
tualitzar-se a partir de la su-
peració de les convencions
fundacionals.L’existènciade
novel·les que conclouen
sense la revelació de la iden-
titat del criminal en seria
només un exemple. L’última
obra de Donna Leon, però,
no arriba tan lluny: es con-
forma, simplement, a dilatar
l’aparició del primer (i únic)
cadàver fins a la pàgina 125.

La meitat justa del llibre. Ara
bé, no pense que a l’autora
de Cristall enverinat la im-
pulsecapafanytransgressor.
En canvi, crec que la demo-
ra del crim –inoportuna-
ment anunciat amb noms i
cognoms en la contracober-
ta– constata que el món que
l’autora ha creat al voltant
del comissari Brunetti és au-
tosuficient. Que ja ha adqui-
rit una entitat tan gran que
l’excusa habitual de la
novel·la negra, el crim, li re-

sulta fins i tot prescindible.
Efectivament, les relacions
entre la signorina Elettra, el
vicequestore Patta, el comis-
sario Brunetti, la seua espo-
sa Paola i tota la resta de per-
sonatges tenen el gruix sufi-
cient per a interessar-nos
fins i tot més que la investi-
gació en curs. D’ací que la
primera meitat del llibre no
resulte menys interessant
que la segona, aquella en què
tot gira al voltant de les per-
quisicions de Brunetti.

El cas és que el fil de la in-
vestigació és prim: un mort
a una fàbrica de vidre de Mu-
rano, uns abocaments il·le-
gals de residus a la llacuna,
unes anotacions a una edició
del Dante i un personatge
amb aspiracions polítiques
en són les bases principals.
Brunetti, a més, no sembla
en la millor forma i ha de
rebre ajuts de la filla i de
l’atzar per a resoldre el cas.
Tot plegat no importa:
l’atractiu és un altre.

On és el cadàver?

va tocar viure en aquest perí-
ode, entre els quals les aca-
balles del franquisme i la pri-
mera Transició, i el retrat
dels personatges que va co-
nèixer, alguns de la talla de
Frederica Montseny, Josep
Tarradellas, Sempronio, Se-
bastià Gasch, Jaume Sisa i
Raimon, entre d’altres.

L’ofici d’Agustí Pons, el
periodisme, s’infiltra en tots
els episodis que explica i els
retrats que fa. A la part que
pertoca a la memòria perso-
nal l’autor no hi fa cap exer-
cici d’autojustificació, sinó
que narra els fets tal com els
va viure. Ara bé, com que no
es tracta d’un gran repor-
tatge històric ni tampoc
d’un reguitzell de retrats, hi
trobem algunes reflexions
que no han perdut ni per-
dran vigència.

Rememoraciócrítica. Quin cri-
teri ha utilitzat l’autor per ex-
plicar alguns fets i no altres?
Per què es parla de les mani-
festacions per l’amnistia, el
febrer del 1976, i no de la de
l’Onze de Setembre? Pons ha
triat els episodis dels quals va
ser protagonista o testimoni.
I els rememora amb una mi-
rada crítica, autocrítica fins i
tot, per aconseguir una crò-
nica que incomodarà aquells
que divideixen el món entre
bons i dolents. Molestarà so-

bretot els sectaris el capítol
dedicat a la xilena Marta
Harnecker, autora d’un llibre
sobre materialisme històric
que va ser molt consumit a
casa nostra als anys 70.

Sobre aquest punt, Pons
diu: “El materialisme histò-
ric ha tancat els horitzons
mentals de la meva genera-
ció, però han estat els in-
tel·lectuals i els escriptors
que l’han assumit com a dog-
ma de fe els que s’han dedi-
cat durant molts anys a ex-
pedir certificats de bona con-
ducta progressista”.

Els retrats dels personat-
ges que Agustí Pons va conèi-
xer són molt equilibrats. No
es cau en l’agraïda hagiogra-
fia, però tampoc en la crítica
destructiva. Els personatges,
com també els fets, són pre-
sentats amb virtuts i defec-
tes. Són retrats directes,
lluny de l’ampul·lositat i les
tesis alambinades que ser-
veixen més aviat per enaltir
l’autor que no el personatge
que descriu. Per sobre de tot,
Pons escriu sense embuts.

El periodista, amb una
quinzena de llibres publicats,
va ser testimoni de fets im-
portants de la nostra història
que semblen oblidats o sacri-
ficats a la banalitat que s’ha
instal·lat al menjador de ca-
sa: la Caputxinada, la ven-
jança del règim moribund en
la persona de Puig Antich, la
mort de Franco, les manifes-
tacions per l’amnistia, la bru-
tal repressió de la policia...

Com que ‘Temps indòcils’ no és,
estrictament parlant, un lli-
bre de memòries, Agustí
Pons no sempre segueix la
línia cronològica. De vegades
es recrea en un episodi que
vaviure iquevatenirunaim-
portànciacapitalpera laseva
generació. Avança en el
temps i després fa marxa en-
rere per explicar un fet que
considera important.

Aquest és un llibre que
enganxa i que es llegeix amb
gust. Un treball honest i va-
lent, escrit amb un llenguat-
ge entenedor. Prou qualitats
per recomanar-ne la lectura.

nitat com fan la majoria dels
autors catalans que escriuen
en castellà, mostra una
mena de carinyo cap al cata-
là, des del nom del protago-
nista fins a la nomenclatura
dels molts carrers que ano-
mena (Barcelona és ben pre-
sent), passant per expressi-
ons i termes diversos.

Pel que llegim a la contraco-
berta, Pànic Orfila i Kiko
Amat coincideixen en al-
guns gustos, potser per això
i per allunyar el lector de la
tendència a confondre
autor i personatge, Amat es
fa aparèixer enmig de la
trama fins a quatre vega-
des, sempre acompanyat de
Julián, el mateix nom que
tenia el protagonista de la
seva novel·la anterior (?).

Tot el que remena Amat
és un homenatge als 60. Qui
no sigui fan de l’estètica
d’aquells anys també s’ho
pot passar bé amb el ritme
fresc, aparentment improvi-
sat, els retards narratius dis-
seminats amb bona tècnica,
la història d’unes obsessions
maquillades amb el glamur
del wild side, i els secrets
allargassats que es conver-
teixen en misteri. Pànic es
troba còmode sent un gángs-
ter-dandi-anarquista gla-
mouroso, tot i ser conscient
del seu trist paper de com-
parsa. No pateixis Pànic, tot-
hom et pot estimar, fins i tot
Walter Jackson.

Donna Leon. T. LOHNES / STF


