
■ Xavier Pla

A
l’última escena de Lulu
on the Bridge, la primera
pel·lícula que va dirigir
Paul Auster, el personat-

ge que encarna Mira Sorvino passe-
ja, amb els ulls caiguts i les mans a
la butxaca, pels carrers molls de
Nova York. En aquell mateix mo-
ment, passa una enorme ambulàn-
cia vermella, on Harvey Keytel, que
ha donat vida a un saxofonista soli-
tari i esquerp, ferit accidentalment
per la bala d’un psicòpata, respira
per última vegada. L’atzar, amb la
seva fredor metàl·lica, ha guiat ma-
gistralment tota la pel·lícula. Els dos
personatges es retroben, per última
vegada, sense ni tan sols arribar a
veure’s. Ella, una cambrera aspirant
a actriu, ha estat una veritable en-
carnació angèlica. Ha acompanyat
durant un temps un home madur
que lluitava contra la seva soledat
moral i que havia trobat en l’amor
un últim alè de vida. Sense saber
què els passava i sense entendre per
què els passava a ells, els protago-
nistes de la història de Paul Auster
s’adonen que la metàfora, l’element
prodigiós i irreal, pot ser la millor
manera de comprendre la realitat
que els envolta.

És semblant al que els passa als
nombrosos personatges de La cua
del mestre, l’últim recull de contes
que acaba de publicar Albert Mas-
Griera (Barcelona, 1954). Es tracta
d’un volum una mica irregular. S’hi
alternen relats excel·lents amb al-
tres de més fluixos, potser escrits
en moments diferents. El títol des-
concerta perquè no s’acaba d’en-
tendre (si el mestre és el creador,
¿la cua són les restes de la creació?),
però el conjunt posseeix tota la
força de la imatge de la coberta del
llibre: una magnífica fotografia de
l’artista txec Kamil Vojnar que mos-
tra una nena àngel adormida me-
lancòlicament d’esquena en un
sofà. Mas-Griera presenta deu his-
tòries dominades per l’atzar, els se-
crets i l’element fantàstic. Hi ha
molts àngels, en els seus relats. Són
els àngels de la parla, els àngels de
la mort, simplement els àngels de
Déu, criatures que irrompen en si-
tuacions quotidianes o que acom-
panyen moments de les vides dels
mortals sense, però, arribar a inter-
venir-hi. Els relats estan escrits amb
una prosa de gran precisió, però
una mica aspra i freda, i que, de ve-
gades, no és gaire clara: una parti-
cular insistència en els incisos, els

A la ciutat dels àngels

parèntesis explicatius i el guió de
final de frase poden encallar-ne la
comprensió, com en la història del
Bon Soldat o a La vida terrenal.

En els millors contes, Mas-Griera
commou i sorprèn el lector amb ele-
ments de la immediatesa quotidiana
que se sotmeten al distanciament
del mite. L’autor recrea episodis bí-
blics i, més que girar-los o reescriu-
re’ls, els dóna una hipotètica conti-
nuació. A La cua del mestre narra la
vida de Llàtzer després d’haver tor-
nat. És un ésser desemparat, desori-
entat, brut i fastigós, manipulat per
Maria i Marta, que cobren entrada
per ensenyar-lo. Si Jesús ressuscita,
Llàtzer el supera sent l’únic home
que mor dos cops. A Nombres, o una
nit de reis, Josep, astorat, segueix el
consell de l’àngel. Porta Maria, em-
barassada sense saber de qui, a Bet-
lem. Allà, ella dóna a llum dos nens,

❚Relats

Albert Mas-Griera ha escrit un volum irregular, que alterna relats excel·lents amb altres de més fluixos
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■ L’autor proposa deu
històries dominades
per l’atzar i el secret en
què els àngels i la
recreació d’episodis
bíblics contrasten amb
la presència de
personatges actuals,
indefensos
i desorientats

1 2 3 4 5

CULTU A12

RO
BE

RT
RA

M
O

S

4 D’OCTUBRE DEL 2007

R

1 Dolent
2 Regular
3 Bo
4 Molt bo
5 Excel·lent

Jesús i un altre de pell més fosca. Els
tres astròlegs que arriben queden
sorpresos i li posen un nom amb la
mateixa lletra inicial i final: Judes.

Al conte Fantasmes, una nena que
celebra els sis anys rep un regal pro-
digiós d’un desconegut: unes ulleres
per veure els àngels. Quan se les
posa, observa gent que s’espera en
una parada d’autobús. Un dels via-
nants és un àngel, el que porta una
bossa d’esport. A dins hi duu les ales
i protagonitza una escena que sem-
bla extreta directament d’El cel
sobre Berlín, la pel·lícula de Wim
Wenders que narrava la història fas-
cinant de dos àngels que volien dei-
xar de ser-ho. A Conte de Nadal, un
empleat viola els cadàvers de dones
del tanatori. L’experiència el trasbal-
sa: en les mortes hi veu “una il·lusió
modesta” que ja no troba en les
vives. Un nit arriba el cos d’una noia

jove i atractiva. Després de posseir-
la, ella es desperta per sorpresa i
continua vivint. Al final, acaba con-
demnat però rep una carta de la
mare que li agraeix haver salvat la
vida de la seva filla...

Homes i dones, sempre indefen-
sos, malviuen en un llibre que és
ple d’animals, no només en el relat
que fa de pròleg, on uns lleons co-
pulen amb una força atàvica. Les
formigues apareixen i reapareixen,
i les comparacions són freqüents:
l’home del tanatori és com un vol-
tor assedegat, la nena de les ulleres
“és un petit antílop”, dos homes
“salten la tanca amb la gràcia dels
cavalls”, una nena palestina té “la
carn aspra com la d’una gossa”,
Josep “usa la cadència d’un animal
vençut”. ¿Són potser la cara contrà-
ria, sexualitzada, salvatge i impulsi-
va dels àngels? ❋
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