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CULTU A

■ Xavier Pla

Sota l’estela del submarí
groc i dels camps de ma-
duixes, el talent de Joan
Miquel Oliver (Sóller, 1974)

per crear un imaginari propi ràpida-
ment identificable no es pot posar
en dubte. Qualsevol persona que
hagi sentit les cançons del lletrista i
compositor del grup Antònia Font
reconeix la sorprenent combinació
d’elements fantàstics, exòtics i quo-
tidians que presenten, amb un oni-
risme fet de tendresa i sornegueria,
i una clara nostàlgia del món infan-
til. El seu autor sent una predilecció
per motius que es repeteixen, com
astronautes i deserts, coets interes-
tel·lars i cràters, globus i nenúfars,
katiuskes i iglús, sempre en el con-
text d’una Mallorca rural turistitza-
da i despersonalitzada.

Oliver, que també és llicenciat en
filosofia, ha editat un llibre de poesia
i ha treballat amb Jaume Sisa, ara pu-
blica la seva primera novel·la, El mis-
teri de l’amor. És un llibre irregular,
fresc i imaginatiu, amb molt d’humor,
molt més melangiós del que no sem-
bla, fet amb una acumulació de ma-
terials superposats, alguns de clara-
ment autobiogràfics, que fan pensar
en una primera gestació com a recull
de relats autònoms.

El títol és una mica tou. I també
ho són les idees centrals que el tra-
vessen: l’amor només és una hor-
mona que s’acaba, els enamorats no
poden controlar el que viuen, el
misteri de l’amor és que es fa difícil
mantenir-lo. El qualificatiu novel·la
pop li va bé. No perquè estigui escrit
per algú que prové del món de la
música, o perquè traslladi al paper
moltes de les hores invertides pel
seu autor en música, poesia, filoso-
fia, còmics, pel·lícules i videojocs. És
pop en el sentit que és ple de refe-
rències musicals i visuals, i de di-
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gressions més o menys filosòfiques
que, en una hàbil superposició de
plans, superen el moment del pre-
sent a través de viatges en l’espai i
en el temps.

La novel·la avança a les palpen-
tes, descontrolada, fins que va assu-
mint la certesa que aquesta és pre-
cisament la seva forma de ser:
“Sempre és així la vida, amb els anys
ho he comprovat, la quantitat de ca-
pítols en què al final no passa res”.
La imaginació és el gran motor del
llibre d’Oliver. De la mateixa mane-
ra que els grans inventors d’objec-
tes o de màquines van ser fins ob-
servadors de la realitat, el més vis-
tós d’aquesta novel·la són els seus
salts imaginatius.

Però hi ha també un destacable
exercici d’aproximació generacional
a un món canviant i líquid. Alguns
moments són hilarants. Un artista
plàstic que està a punt de deixar de
ser una jove promesa rep un dia un
encàrrec oficial: fer una gran escul-
tura per commemorar el Dia de la
Dona. Decideix muntar una vulva
gegant. Però la seva dona, una
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■ El lletrista i
compositor del grup
Antònia Font publica
un llibre fresc i
imaginatiu, amb molt
d’humor, i molt més
melangiós del que no
sembla, sobre les
dificultats de mantenir
l’enamorament
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exmodel guapíssima i mare de la
seva filla, detecta de seguida que el
model en què s’inspira el seu marit
no és el seu... L’escultor no només
perd la dona sinó que, després de la
inauguració de l’obra, perd també
la vulva gegant, que s’escapa volant,
enfurismada. Preocupat, recorre a
un filòsof per hores després d’ado-
nar-se que el que ha llegit a l’anunci,
“Pienso a domicilio”, no és per ven-
dre menjar als animals. Es tracta
d’algú que visita les cases i es posa
a pensar, segons una extensa bibli-
ografia a disposició del client.

Potser les millors pàgines del lli-
bre es troben en anècdotes quoti-
dianes, d’amor i de desamor de les
parelles, de ressaques i de discus-
sions. Són imatges recurrents i ob-
sessives, com les trobades a les
cues dels aeroports, protagonitza-
des per uns personatges que es
mouen empesos per la seva insatis-
facció, per la constatació que res
del que tenen no els omple, per un
cert avorriment existencial. Són
joves, o no tan joves, que fan tant
sexe com poden, que professional-

ment han aconseguit aviat el que
volien, però que tenen moltes difi-
cultats per disfrutar de la seva vida
i arribar a aconseguir tenir la sen-
sació del “sí, és això”. Hi ha frag-
ments brillants, amb algunes troba-
lles: “Esperar el temps, quina me-
ravella”. Curiosament, destaca la
reflexió sobre la paternitat, “M’ha
costat molt entendre què significa
ser pare”, primer pas de l’home
“adormit invisible” per prendre
consciència de si mateix.

Més enllà de les bromes i de les
seves coqueteries d’autor, fa la sen-
sació que Joan Miquel Oliver es pren
molt seriosament a si mateix. Per
això, se li pot demanar també que es
prengui més seriosament els seus
lectors. Que digui públicament que
en literatura tot s’hi val, que afirmi
que escriu tal com parla, que pres-
cindeixi quan vol de les majúscules
o del signes gràfics, o que declari
que “pots viure de sobra amb la
pasta que guanyes amb les parides
que t’inventes”, no ajuda a acompa-
nyar el llibre. Oliver és el pitjor pro-
pagandista de la seva novel·la.❋
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