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CULTU A

Un home es desperta en
un creuer pel Mediterra-
ni. Davant del mirall, no
es reconeix, ho ignora

tot de si mateix, no sap què fa en
aquesta habitació. Veu que té entre
quaranta-cinc i cinquanta anys, que
podria ser qualsevol. Decideix auto-
anomenar-se Billy. L’estat de desme-
mòria li produeix una certa satisfac-
ció. No sent cap nostàlgia pel jo que
era i troba que és una ocasió extra-
ordinària per fer néixer una nova
personalitat. Llegeix el primer parà-
graf de La transformació, que té a la
tauleta de nit, i sent uns gemecs fe-
menins que de seguida identifica
com els del plaer del sexe. Amb un
primer capítol prometedor i una es-
tructura temporal perfectament con-
tinguda, Ulisses II, la nova novel·la
d’Ignasi Mora (Gandia, 1952), es pre-
senta com un relat sobre la memòria,
la identitat, el desig i el sexe.

El protagonista d’aquesta novel·la
té una pèrdua selectiva de memò-
ria. El lector s’anirà adonant que el
que ha perdut és la memòria perso-
nal o la memòria pròpia però con-
serva l’anomenada memòria social.
Si s’accepta aquesta distinció tan
discutible, el pacte de versemblan-
ça es manté, fent equilibris, però es
manté. Com que li ve gana, l’home
va al menjador a esmorzar. La pri-
mera pregunta és: sap anar sol al
menjador? La recepcionista el reco-
neix. Li explica que va arribar al cre-
uer en un cotxe oficial el dia abans,
és una gran personalitat reconegu-
da per tothom. Tot i no recordar res,
a ell immediatament li ve a la me-
mòria (?) que la nit anterior, sols, van
acabar passant-la al llit. Sols? Sí, en
aquest creuer de luxe, “encara que
era la nit de Cap d’Any, no hi havia
pràcticament festa”... L’esmorzar és
“satisfactori i memorable”, trencant
la “tendència habitual dels creuers,
la d’una alimentació de productes
econòmics”. Fa una mica estrany, si
el creuer és de luxe... En realitat,
només són croissants (“estranya-
ment d’una gran qualitat”) amb mel-
melades de diversos tipus (tot i que
una “sap a fum”), descrites amb una
minuciositat sense cap interès.

Memòria personal o social?
Observant els passatgers, fuma i
pensa si no deu ser l’únic amnèsic,
“si no hi haguera hagut un atemp-
tat”. Obre l’ordinador, i consulta el
correu electrònic amb tota naturali-
tat. Recorda la contrasenya? Una
contrasenya de correu electrònic és
memòria personal o social? Parla

Oblidable

amb Maria. Qui deu ser? Els missat-
ges se succeeixen i ella, de cop,
s’adona del seu estat mental, però
no ho diu a ningú i decideix ajudar-
lo. Casualment, l’enigmàtica missat-
gera el coneix molt bé. Casualitats de
la vida: són del mateix poble, d’una
edat semblant i fins i tot hi ha una fo-
tografia on surten junts... Cada vega-
da que apareix la paraula casualitat,

Novel·la❚ Xavier Pla

Ignasi Mora va guanyar el premi de narrativa Mallorca amb la novel·la ‘Ulisses II”, que té lloc en un creuer de luxe
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el lector ha de fer un esforç per em-
passar-s’ho, perquè aquesta mena
de coincidències només passen a les
novel·les... Mentrestant, un home
s’asseu a la seva taula i li pregunta
com es diu. No havíem quedat que
era una personalitat pública?

Ingenuïtat i incoherència
Davant de tantes ingenuïtats i inco-
herència juntes, el lector de bona fe
que arriba a la pàgina 74 pot decidir
tancar el llibre. O continuar per saber
què passarà quan el creuer arribi a
Sardenya. No ha d’exasperar-se da-
vant d’alguns tics estilístics del
novel·lista, que diu que, cada tres per
quatre, el creuer es queda “com si di-
guéssim” incomunicat... O que el pro-
tagonista expressa “el que deu ser un
del seus tics mentals”... O que propo-
sa un diàleg com aquest: “Vols una
copa de cava? Saps perfectament
que jo no tinc funcions fisiològiques”.

Entre els passatgers, hi ha una
dona molt atractiva, que es passeja
amb una gavardina i un gos. Resulta
que és una “clienta bastant habitual
del creuer”. Una clienta bastant ha-
bitual? D’un creuer de luxe? Entre al-
tres coses enigmàtiques, la clienta fa
de voyeuse. Ha muntat un sistema de
filmació de les suites veïnes per sa-

tisfer les seves necessitats sexuals
davant el DVD de l’habitació. La pa-
rella filmada són un pare i una filla,
que expliquen la història del seu in-
cest a la càmera... El metge es dedica
a “ajudar a ben morir”. És un bon
home que va perdre “la diguem-ne
fe en la causa” i ara rivalitza amb els
serial killers... Com que, passades
cent pàgines, els ànims decauen, se
senten algunes converses diguem-
ne filosòfiques: “Hi ha dobles vides
inevitables en la persona. Una és la
persona interior, que percep i pensa,
i després una altra és l’exterior, la que
diu en algunes ocasions allò que
s’elabora dins seu i en altres ocasions
distorsions o tot el contrari del que
creu el seu esperit”. Al final, es veu
que, passant a una distància “pru-
dent” (?) de Mallorca per anar a “re-
postar combustible” (?), “s’ha com-
provat que no hi havia vida de cap
mena. Semblava un territori carbo-
nitzat”. Una devastació mundial ha
afectat gran part (?) del planeta. El
protagonista i la seva estimada inter-
nauta decideixen anar a Austràlia.

El despropòsit pretensiós que és
Ulisses II va guanyar el premi Ma-
llorca de narrativa, el guardó eco-
nòmicament més ben dotat de la li-
teratura catalana.❋
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