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CULTU A

■ Xavier Pla

Amb els versos amb què
encapçala la seva prime-
ra novel·la, Austràlia,
Roc Casagran (Sabadell,

1980) ja dóna algunes pistes sobre
el to humorístic, de fotre’s del mort i
de qui el vetlla, que predomina en
el seu llibre: “Quan la dona es posà
de part, / va ser gegant, el descosit:
/ bessons, bessons, quin embolic! /
Quantes màscares per pintar! / Mai
no som un sinó infinits”. Són de la
protagonista de la novel·la i no
poden negar una clara influència
perequartiana que barreja la fina
ironia i la despreocupació personal
amb la caricatura i la crònica social,
ben propis de la tan anomenada
Colla de Sabadell. El “mai no som un
sinó infinits”, és a dir, els desdobla-
ments de personalitat, una certa es-
quizofrènia d’identitats, les màsca-
res que tothom porta, travessen del
principi al final aquesta novel·la, que
és divertida i té un clar rerefons de
retrat generacional. Dos membres
del jurat que li va concedir el disse-
tè premi Pin i Soler de novel·la ava-
len el llibre. Pere Gimferrer veu Aus-
tràlia com una “paràbola social”, lú-
cida i desolada. Antoni Pladevall
subratlla més aviat el caràcter es-
perpèntic de les escenes que prota-
gonitzen uns joves disposats a com-
batre “les noses de la vida”, encara
que no saben gaire com fer-ho.

Quatre personatges solitaris
Els protagonistes són quatre perso-
natges indolents i solitaris. Se sen-
ten atrapats i s’endinsen més o
menys deprimits en la nit urbana
buscant respostes a les seves insa-
tisfaccions. Els uneix la recerca de la
felicitat i els ideals d’un món més
just, però estan construïts potser de
manera massa esquemàtica o res-
ponen una mica ingènuament a ar-
quetipus. Tots quatre, Petra, Àgata,
el Còdol i el Calamarsa, tenen noms
de pedres, com el mateix roc de
l’autor. Són quatre pedres que es
volen dures i fortes per, suposada-
ment, poder ser implacables amb el
poder. Una altra cosa, ben diferent,
és que ho aconsegueixin, perquè
precisament el que caracteritza les
pedres és el seu immobilisme...

La Petra Masmajor és una noia de
bona família que viu en una casa
ocupada i treballa en una cadena de
televisió local. Ha de moderar un xat
televisiu. Sota els videoclips que
ocupen mitja pantalla, accepta o re-
butja missatges. El problema és que

Vacances pagades
la major part de nits no se’n reben.
La seva feina consisteix, doncs, a in-
ventar-se personatges, a donar vida
pròpia a uns titelles, seguint sempre
“la seva veu interior”. L’Àgata és una
veritable “pedra preciosa”, una noia
que de moment treballa en una bo-
tiga de roba però que en realitat vol
escriure “poemes per somiar un
món millor”. Amaga un secret. El
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■ Una novel·la
divertida, que funciona
com una paràbola
social que retrata les
insatisfaccions dels
joves d’avui però que
revela també la seva
pròpia incapacitat per
transformar la realitat

1 2 3 4 5

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

Calamarsa és un taxista prematura-
ment calb que ocupa el temps expli-
cant als seus clients vides imaginà-
ries, històries quotidianes o absur-
des. I el Còdol és un jove tímid, gai i
verge, un actor que treballa en un
bar mentre espera el paper (i
l’amor) de la seva vida. Tots quatre
aspiren a les vacances pagades. Vol-
drien trencar amb els seus pares

però no en saben o no poden. Apos-
ten per la imaginació però voldrien
que la realitat canviés sense esforç.
Es troben una nit i noten que l’estar
junts els dóna prou fortalesa per
poder fer una “fugida endavant”.

Voler capgirar la realitat
Austràlia funciona com una metàfo-
ra, senzilla però eficaç. És la imatge
dels antípodes, del món a l’inrevés,
de l’anar a l’altra banda. Davant d’un
món que els personatges troben
monòton i avorrit, imaginar-lo dife-
rent, capgirar la realitat, els atrau
més que no lluitar pel seu propi
destí. La novel·la arrenca amb força.
Casagran mostra una divertida ha-
bilitat, en els primers capítols, per
presentar els quatre personatges
per separat, dotar-los de vida prò-
pia i anar trenant les seves trobades
simultànies, amb les mirades i les
primeres converses. El retrat ràpid
de certs ambients alternatius, els re-
citals de poesia, les campanyes con-
tra la figura del Pare Noel, els repar-
tidors de pizzes, els grafits, els iPods
donen a la novel·la un aire d’actua-
litat, sortosament desmitificada per
la sornegueria i una certa tirada de
l’autor per l’acudit fàcil: “Volia men-
jar-se el món perquè tenia molta
gana”...

A la segona part, però, el llibre
perd dinamisme. Quan la metàfora
comença a fer-se massa explícita, es
desinfla el seu valor utòpic. Un cop
coneguts els personatges, queden
al descobert els seus discursos,
massa superficials, en la plena cor-
recció política: l’altruisme, la lluita
contra el sistema i la precarietat la-
boral, el voler fer una “revolució de
veritat”. La descoberta del secret de
l’Àgata ajuda a tancar el trencaclos-
ques de la novel·la. En un moment
determinat, un personatge esmen-
ta els llibres de Michel Houellebecq.
És un autor que es troba als antípo-
des de l’autor d’Austràlia. En el seu
llibre, Casagran hi posa molt bona
fe, hi ha molt de bonisme, però hi
falta molta més malícia, més cruel-
tat i transgressió per arribar a as-
semblar-s’hi.❋
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