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❚Avui critico jo
‘Avui critico jo’ és

l’espai a través del
qual tots podeu exer-
cir de crítics literaris

de manera pública, tot
i que en format sintè-
tic, això sí. Cada set-
mana us proposarem
un títol i publicarem
en aquest suplement

una selecció dels
comentaris que ens

envieu via web.
És l’hora de dir-hi

la vostra.

Sorprèn. La Mort –una pro-
fessional autònoma, amb
ganes de fer bé la feina– es
converteix en una de les
narradores de l’Holocaust.
El seu distanciament i sen-
sibilitat es complementa
amb el relat que en fa la lla-
dre de llibres, una nena im-
plicada en la tragèdia. Al
mirall de la narració hi
estem tots reflectits. Engan-
xa. Et roba un tros d’ànima.
■ Eulàlia Ferrer

Una història poètica i ino-
blidable sobre el poder que
tenen els llibres per conso-
lar-nos l’ànima.
■ Ester Solé

Aquest estiu em costava
trobar un llibre llibre. La lla-

dre de llibres ho és. Primer
costa entrar-hi [...], però
després et trobes amb una
història plena de bones per-
sones que viuen en un
temps en què l’horror és el
protagonista. [...] La força
de les persones, la força de
les paraules. Què més es
pot demanar?
■ Montserrat Payés

L’autor ens porta cap una
mena de revolució ètica al
proposar el reconeixement
dels que, independentment
de la seva situació i ideolo-
gia, van arriscar les seves
vides per tal de salvar-ne
d’altres. La complexa con-
vivència entre el bé i el mal
dins el gènere humà va
posar a prova els que van

viure aquells temps crítics.
Com deia un supervivent
de l’Holocaust: “Només he
après que no hi ha res que
un home no pugui fer-li a
un altre, i res que un home
no pugui fer per un altre”.
■ http://elllegidorpec

Una narració que enganxa i
emociona i que no cau en la
llagrimeta fàcil gràcies a una
protagonista que, tot i viure
unes situacions difícils, es
mira els esdeveniments des
d’uns ulls de nena i una nar-
radora que tot ho explica des
d’un cert distanciament.
Llàstima, però, que l’edició
de La Campana sigui nefas-
ta: faltes gramaticals i errors
tipogràfics cada dos per tres.
■ Víctor
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La lladre de llibres
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■ Joan Josep Isern

Hi ha diverses raons per les quals
m’interessa Lolita Bosch. I una

de les més importants és la seva ca-
pacitat de reinventar-se en cada nou
llibre. Amb la frase que complemen-
ta el títol (La meravellosa llegenda de
l’intrèpid aeronauta Don Joaquín de
la Cantolla y Rico) ja ens defineix el
camp de joc de la seva proposta: el
de la sorpresa i l’insòlit. Perquè, de
fet, sí que va existir un Joaquín de la
Cantolla pioner dels vols en globus a
Mèxic, telegrafista de professió i sol-
ter empedreït que entre el 1862 i el
1909 va construir i tripular tres glo-
bus i que va morir fulminat per un
vessament cerebral tot just a la tor-
nada d’un vol en què va ser tirotejat
pels homes d’Emiliano Zapata.

El que se’ns explica així que co-
mença el llibre, donant-nos a enten-
dre que és justament allò el que inte-
ressa a l’autora (tot i que després se
n’oblida i no torna a tocar el tema),
són els preparatius de Cantolla per
presentar al president de la Repúbli-
ca el visionari projecte de construir
una segona ciutat paral·lela a la capi-
tal mexicana formada per globus i
que permetria fer realitat la utòpica
idea de viure al cel sense estar mort.

A partir d’aquí l’autora va desen-
volupant el per-
sonatge Cantolla
amb unes tècni-
ques similars a
les que va em-
prar a Qui vam
ser: la repetició
de frases a la
percaça d’una es-
pontaneïtat propera al registre oral
i, sobretot, la tècnica del collage. O
de l’acumulació, segons es miri.

A Insòlit somni, insòlita veritat el
lector trobarà, per una banda, unes
il·lustracions que amenitzen el text
però que –com les fotografies de Qui
vam ser– tinc dubtes sobre l’aporta-
ció efectiva que fan al relat. Per altra
banda l’autora va inserint, a tall de
contrapunt, altres materials: una cro-
nologia històrica de Mèxic, una altra
sobre els avenços de l’aeronàutica i
fins i tot la lletra d’un corrido que lloa
les gestes de Cantolla.

Llibre, doncs, amè i lleuger, que
s’allunya de les atmosferes comple-
xes d’obres anteriors que van donar-
nos arguments suficients per creure
en Bosch com una de les apostes
més prometedores de la nostra lite-
ratura. La història de Cantolla no
decep perquè dóna just el que pro-
met. Tampoc entusiasma, però, si és
que es tractava d’això. ❋

■ Carlos Zanón

Lector i autor van sortir de Doctor
Pasavento esgotats del viatge.

Gairebé sense fe i una mica espan-
tats. Amb la sensació de que s’havia
arribat a un lloc al qual no es volia
tornar. Convinguem que no era una
qüestió de salts heroics o harakiris.
Que no era necessari trencar-ho tot.
D’acord. Però en certa manera, l’uni-
vers del nostre autor marcià favorit
s’havia de retrobar. Inventar, expan-
dir i reconcentrar. O potser tot alho-
ra per seguir sent territori amic:
Kafka a El Corte Inglés.

La literatura de Vila-Matas té molt
d’addictiva. Acabes un llibre seu i dius
“el següent ja no”. Però arriba aquest
a les llibreries. T’hi resisteixes, però
és inútil. Te’l compres o, per atzar, te’l
regalen. L’obres per qualsevol pàgi-
na i hi tornes a caure. Poca cosa pots
fer, això es cert. Màgia i ofici. I algú
que sap què fer amb tot això. Com
modelar aquest buit quotidià, estrany
i impredictible que ens envolta.

Exploradores del abismo, la nova
dosi, porta novetats. És el retorn de
l’autor a la narració breu. Però per a
algú que endreça i desendreça gène-
res i estils, això és més aviat innocu.
Vila-Matas ens podia haver servit les
mateixes històries en forma de
novel·la. Jo potser no, però ell sí que
sabria com fer-ho. Sí que és nou que
ara ens faci mirar l’abisme sense ni-
hilisme ni terror. Els seus personat-
ges poden ser anacrònics i excèntrics.
Solitaris i invisibles. Pot ser que se-
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Insòlit somni,
insòlita veritat
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Exploradores
del abismo

Enrique Vila-Matas
Anagrama
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Enrique Vila-Matas ha publicat un nou recull de narracions
■ L’últim llibre d’Enrique
Vila-Matas mostra la
curiositat i la ironia
mentre burlen fronteres i
llocs comuns. És màgia
amb precisió
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gueixin sense oferir resistència.
Sense mostrar-se ressentits o nostàl-
gics davant la modernitat. Però hi ha
alguna cosa ara que els fa seguir
dempeus. Mirant els límits. I aquesta
cosa és la curiositat. Un anhel, en
aquesta ocasió, positiu. Un voler
saber, innocent i ingenu. Descobrir
què hi ha darrere d’aquella porta. I
què passa a casa quan, en sortir, som
nosaltres els que tanquem la porta.

El protagonista que escolta a l’au-
tobús, a la seva cuina o que ens porta
a qualsevol lloc. Uns quants segles
endavant, a un conte de Txékhov o a
les illes Açores. Aquest protagonista
que també és el que escriu i el que
llegeix. Aquest és un dels jocs que
ens proposa l’autor, en què ningú sap
qui juga i qui mira els que juguen.

Unes regles que s’inventen a mesura
que es compleixen o incompleixen,
no se sap. La vida no importa però sí
com la representem. Com en fugim o
ens en amaguem. Com fingim no
veure-la. Com esperem que passi
sense que s’adoni que ens hem que-
dat a un costat.

A Exploradores del abismo troba-
ràs tot allò que no trobes en altres lli-
bres. Aquell grapat de raons per les
quals tornes a reincidir en Vila-Matas.
Raons que no saps explicar. L’atracció
per la vida narrada, que no viscuda. La
llibertat absoluta de canviar de somni
en plena carrera. L’obscur motiu pel
qual sempre acabes hipnotitzat per-
què el misteri pugui ser narrat.
Excel·lent collita, per tant. O sigui, que
el següent també te’l compraràs. ❋
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