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CULTU A

Pletòrica memòria

Josep Benet acaba de guanyar
el premi de la Fundació Trias Fargas
amb unes memòries fetes amb punta
seca, com qui ratlla la fusta per tenir el
motlle de la xilografia. Hi ha moments
que vénen ganes de dir: “Posi-hi una
mica de carn, home de Déu!”. Però
Benet no en té, de carn. No en té, de
carn, però té una altra cosa: una vida
que és testimoni d’una època, i un nom
per donar rellevància al testimoni.
Aquesta és la clau de les memòries. La
tercera premissa és que siguin sinceres,
no pas la construcció banal d’un
personatge que està per sobre del bé i
del mal, sinó un ésser humà posat,
precisament, davant del bé i el mal.

Durant un munt d’anys, massa,
Catalunya ha viscut de memòries
maquillades, amb més silencis que
clamors: s’han callat moltes coses per
ajudar a la construcció del país, però
l’omertà, que sempre és consentida,
crea els mateixos forats que la censura.
Les memòries de Benet són colpidores
perquè és part d’una generació
castigada, però no són complicades
perquè acaben aviat: m’agradarà veure
què escriu sobre si mateix en arribar
més cap aquí, quan va protagonitzar
opcions tan radicals com discutibles.

El que resulta interessant és
que la memòria es multipliqui ara

mateix en una cascada de veus
dispars. Tenim recomptes de fills
díscols de la burgesia franquista, que
fins ara més aviat semblaven
incòmodes amb la seva procedència
(Esther Tusquets i Pepe Ribas), tenim
polítics en guaret (Jordi Pujol i
Pasqual Maragall), tenim episodis
d’una amable curiositat antropològica
(el dietari de Josep Maria Castellet) o
tenim mirades sobre una il·lusió
(l’indispensable Guillem Terribas).
Amb una curiositat afegida: que en
molts casos el lector i l’autor són de la
mateixa quinta, de manera que les
pàgines llegides t’expliquen la pròpia
vida. Hi ha una generació (o dues) que

s’ha posat a narrar la història,
parcel·les significatives de la història.

I en algun cas, a narrar amb
sentit estricte: és el cas de Jordi Coca,
un autor d’obra més que seriosa,
fundacional. Aquestes obres que
sostenen un país, que el construeixen,
com els carreus d’una volta catalana,
que cada peça aguanta les altres. Coca
està llaurant un cicle novel·lístic
tripartit basat en la seva biografia
(familiar i pròpia), clarivident, duríssim.
La memòria, en definitiva, només és
matèria: pastant-la amb les mans, agafa
forma, interpel·la, esdevé respectada o
maleïda. Però sense això, el no-res.❋
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PATRÍCIA GABANCHO

■ David Castillo

Qui hauria estat capaç de
pensar que el Niccolò
Ammaniti (Roma, 1966)
que va publicar els seus
primers llibres durant la

primera meitat dels noranta seria
l’autor d’una novel·la tan ben trava-
da, tan ben acabada com Com Déu
mana? Ningú. L’aparició el 1993 de
Branquias a Editrice Ediesse va pas-
sar entre la indiferència o els co-
mentaris sorneguers. Uns anys des-
prés, Einaudi el recuperaria davant
l’estupefacció d’alguns crítics. En el
pròleg d’aquella edició, el mateix es-
criptor recordava que quan la va pu-
blicar era un estudiant poc conven-
çut de biologia a la Universitat de
Roma i que la novel·la només es
podia trobar a tres llibreries de la
ciutat: “Era allà, en una prestatgeria,
entre infinitat de llibres, amb una
coberta massa multicolor. Només la
van comprar els meus companys de
col·legi i la gent que m’estimava”.

L’opinió sobre l’escriptor no va
millorar gaire quan va entrar dins
l’operació comercial de l’antologia
Gioventù Cannibale, un muntatge
oportunista i poc creïble que aple-
gava un grapat de joves narradors
italians, de diferents tendències,
amb una certa tirada cap a l’after
punk, amb una retirada evident cap
al Trainspotting de l’escocès Irvine
Welsh. Al nostre país, Branquias i
l’antologia caníbal hi van entrar a
través d’unes edicions barates, que

De caníbal a ‘delicatessen’
Novel·la❚

Niccolò Ammaniti ha rebut amb ‘Com Déu mana’ el premi Strega 2007

Com Déu mana

Niccolò Ammaniti
Empúries i Mondadori
Barcelona, 2007
Preu: 19 euros
Pàgines: 432

■ Rino Zena i el seu fill
Cristiano conviuen en
una casa atrotinada en
una petita població del
sud d’Itàlia, envoltats
de tallers i petites
indústries. Amb la
companyia de dos
amics, marginals com
ells, passen tota mena
de desventures a la
recerca d’un futur una
mica més gratificant,
tot i que no hi ha gaires
alternatives
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singularment la descripció, en què
es mostra poderós, també en la de-
finició dels personatges, en els seus
moviments i sentiments, en la trama
que els relliga amb destresa i en el
desenvolupament de l’acció. Amb
una narrativa gairebé cinematogrà-
fica, el novel·lista ens situa en la vida
d’un pare i un fill, i de dos dels seus
amics. Quatre desgraciats que so-
breviuen, en clau de picaresca, en
una petita localitat del sud d’Itàlia,
immersos en la resistència diària. El
retrat costumista que presenta de-
mostra el talent innat, la pura mira-
da que ha de tenir un escriptor. I si
el podem associar a l’esmentat Buz-
zati, també caldria parlar del millor
neorealisme o del Bukowski més
inspirat, el que ens explica la vida
quotidiana i els seus excessos, la su-
pervivència desangelada i intensa.
Les descripcions de les borratxeres,
l’absurd de moltes de les situacions
que planteja, resulten espectacu-
lars, des de com el noi mata de bon
començament un gos que no para
de bordar enmig d’una nit de neu
fins a l’estranya vida sentimental
dels quatre personatges principals.
Niccolò Ammaniti domina els res-
sorts de la narrativa i els converteix
en art. El seu talent aclapara per-
què, a més, sap mantenir el ritme i
la lectura es fa esplendorosament
amena. Et crea dependència, neces-
sitat d’alliberar-te de tot per poder
llegir amb tranquil·litat. Com Déu
mana resulta reconfortant, i més ve-
nint d’un autor jove.❋

van tenir la repercussió mínima dels
quatre moderns, que ara ja deuen
estar casats, amb fills i convenient-
ment hipotecats. Branquias partia
de dues cites esclaridores, una llar-
ga de Dino Buzzati i una altra d’Iggy
Pop: “El peix no pensa, perquè el
peix sap”.

Amb aquests precedents poc po-
díem esperar d’Ammaniti, però com
els pronòstics estan per trencar-los,
cal accentuar que els seus últims lli-
bres van canviar la valoració sobre
l’escriptor, especialment Jo no tinc

por, que va traduir Empúries el
2002. Amb Com Déu mana, que ha
rebut el prestigiós premi Strega
d’enguany, Niccolò Ammaniti es
col·loca com un dels grans novel·lis-
tes joves del continent, amb una
obra que és una reflexió sobre
l’existència d’un petit microcosmos
gairebé marginal, però amb un trac-
tament magistral.

Si una novel·la convencional té
tres components bàsics, narració,
descripció i diàleg, Ammaniti domi-
na els tres vessants a la perfecció,
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