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En les societats intel·lectuals ben consti-
tuïdes hi ha uns espais i temps d’infor-
mació, destria, reflexió, debat i fins i tot
conclusions –definitives mai, perquè de-

finitiu no ho és res, per sort segurament, en les
àrduesmatèriesdel’esperit–,quesovintsemblen
no servir per a d’altra cosa que perquè els impli-
cats en reneguin, perquè fins i tot s’entestin a
destruir-los, però que quan no hi són fins i tot el
més cínic dels iconoclastes troba a faltar, perquè
aleshores el món de les disciplines artístiques és
una terra àrida o un roquisser esventat on no ar-
rela res, on tot passa i desapareix en contínua i
aleatòria voràgine sense memòria ni pòsits.

TALS ESPAIS I TEMPS EREN TERTÚLIES, revistes, depar-
taments universitaris, congressos regulars, su-
plements de diaris amb un o dos pròcers recone-
guts i acceptats fins i tot al marge de les més vi-
rulentes dissidències, tot presidit per un
concepte, per una dimensió crucial: continuïtat.
No havent-hi continuïtat del discurs testimonial
i crític, vivim d’espurnes supletòries com a únic
i insuficient remei a l’absoluta foscor de les lleis
del negoci que presideixen avui el món de la lite-
ratura, que sembla no ser altre que el de l’edició,
la distribució i la venda del producte.

ARANOMÉSESRECAPITULAUNODOS COPSl’any, en oca-
sió de fires, i amb les vendes com a valor objectiu
determinant. I jaquenohofanelscrítics,emper-
metré manllevar un espai d’opinió, amb l’avan-
tatge que m’allibera de l’ortodòxia del gènere i de
demanar excuses pels que em deixo.

EL 2007 HA ESTAT UN ANY IMPORTANT en la narrativa
catalana, almenys amb cinc llibres remarcables.
En primer lloc, Xavier Bru de Sala ha sortit final-
menta lapalestradelanovel·laambCartesd’uns
coneguts a una desconeguda, subtitulada Esbós
de pseudonovel·la, un tour de force experimen-
tal d’alt risc. Sostenir 350 planes de discussió
conceptual,sensemobiliarid’objectes,sensedes-
cripcions materials, és una operació estilística
quecomportaunaapostaradical, i requereixuna
potència de recursos de primer ordre. L’ambició
desinhibida genera o bé rebuig o bé entusiasme,
i les respostes tèbies obtingudes no s’expliquen
si no és pel desconcert d’uns temps en què la crisi
d’imatge col·lectiva fa confondre eclecticisme
amb criteri comercial. Aquestes Cartes d’uns co-
neguts… són alta literatura on l’autor va de dalt
a baix en els recursos formals i en els registres,
amb troballes brillants en els continguts i una
gran riquesa de vocabulari i de construccions.

DE NÚRIA PERPINYÀ HA APAREGUT Els privilegiats,
una novel·la dominada per la notació teatral si-
tuableenprimerainstànciacomasàtira,peròon
la lectura revela aviat l’amplitud de l’abast. Per-
pinyà és un dels narradors actuals amb un pro-
jecte literari de conjunt més clar, ben articulat i
d’alçada intel·lectual. El món de l’art i de la ment
és objecte d’especulació narrativa en aquest lli-
bre com ho era a Una casa per compondre, pot-
ser la seva obra anterior més reeixida, i confirma
una trajectòria fortament ascendent.

ENELREGISTREJOCÓS,PERÒENAQUEST cas en la millor
tradició cínica i, si es vol, picaresca, es situa El

Principi Satànic (atenció a les majúscules)
d’Hèctor Bofill. Feia temps que no llegia un llibre
on fins i tot al damunt dels drames hi bategués
tal alegria de la vida, tanta energia alliberadora.
Els mateixos personatges transiten pels diversos
contes i es troben a l’orgia final. En la línia de Ra-
belais, de Swift, de Sade, de Jarry, l’autor opera
la paradoxa de presentar la catàstrofe de la civi-
lització com una sacsejada altament estimulant.

GAIREBÉDINSDELMATEIXMÓN, deSebastiàAlzamora
hasortitNitde l’ànima, represadelmitedeFaust
amb un brillantíssim abillament mesclant ele-
ments de crítica històrica local, de construcció
teofàntica i de porno dur, que a aquest cronista

–que no hi té res en contra ans al contrari– li fa
l’efecte que el novel·lista incorpora tant per la
funció intrínseca com per fer fugir els lectors in-
sidiosos. Alzamora ha fet un pas endavant subs-
tancial en relació amb les ja reeixides novel·les
anteriors. No és un autor promesa, és un dels
grans narradors actuals.

PERACABAR,‘L’AMORBOIG’DEPEREROVIRA és la cròni-
ca d’una alta passió amorosa narrada amb niti-
desa, sense exaltacions estilístiques, quasi amb
despullament, obrant per efecte d’evolució, des-
tria i anàlisi. En una operació formal diametral-
ment oposada a la de Bru de Sala –deutor aquest
de la tecnologia actual en la peripècia, però amb
arrels en el Barroc i en el món clàssic–, Rovira
parteix del discurs diacrònic de la gran novel·la
romàntica per generar un objecte literari d’una
forçaiunrefinamentdifícilsdeglossarenpoques
línies sense caure en tòpics: una educació senti-
mental, una bildungsroman à deux, un Pigma-
lió on el mestre és el transformat, on l’evolució
dels personatges és el fil conductor de l’estil, amb
un resultat veritablement emocionant.

MÉS ENLLÀ DE LES RADICALS DIFERÈNCIES de planteja-
ment i objectiu literaris, les novel·les de Rovira i de
Bru de Sala tenen un tret comú: l’acumulació labe-
ríntica de variacions de girs mentals n’acaba reve-
lant la natura profunda d’inapel·lables declaraci-
ons d’amor de poeta.

CINC LLIBRES REMARCABLES
DE LA NARRATIVA DEL 2007

Miquel de Palol Escriptor

Unanyimportant

“Vivim d’espurnes supletòries
com a únic i insuficient remei
a l’absoluta foscor de les lleis
del negoci que presideixen avui
el món de la literatura, que sembla
no ser altre que el de l’edició, la
distribució i la venda del producte”

EN SÍNTESI

Els
bisbes
i ZP

Marçal
Sintes

S’ha suscitat un gran escàndol
perquè els bisbes espanyols
han recomanat,més o menys
implícitament, que no es
voti el PSOE. Bé, i què s’es-
peraven Zapatero i el seu
partit? Després d’una legis-
latura curulla de mesures
que xoquen amb la doctrina
catòlica (divorci exprés, as-
signatura d’educació per a
la ciutadania, matrimoni
homosexual, etc.), els socia-
listes no poden pretendre
que els bisbes, i menys
aquests bisbes, piquin de
mans. No estic dient amb
això, ni: a) que estigui
d’acord amb el que diuen els
bisbes: és més, en la majoria
de coses no hi coincideixo;
ni: b) que pensi que els bis-
bes espanyols no han fet i
ara fan també, sent-ne a
més plenament conscients,
el joc al PP. El que sí que afir-
mo és que, com en la seva úl-
tima i famosa nota argu-
menten, els bisbes han de
poder expressar amb lliber-
tat i respecte els seus punts
de vista i les seves propos-
tes. En tal cosa consisteix
precisament la democràcia
liberal. I també poden els
bisbes, si ho creuen conve-
nient, recomanar o desa-
consellar el vot per a un o
altre partit, com ho pot fer,
per exemple, un col·lectiu
d’immigrants, una patronal
o una associació d’actors.
Els problemes que la seva
actitud els pugui provocar
entre ells o amb la seva par-
ròquia és cosa seva. El
PSOE pot replicar i criticar
els bisbes, per descomptat.
En canvi, el que no pot fer
Zapatero és fer cas a Alfon-
so Guerra i, en represàlia,
trencar els acords entre Es-
panya i la Santa Seu. Per-
què demostraria molt poca
tolerància a la crítica i, so-
bretot, perquè estaria mes-
clant barroerament els inte-
ressos particulars del PSOE
amb els interessos de
l’Estat.
m.sintes@hotmail.com
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