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La tradició narrativa universal
–en un arc que va des dels
contes infantils més antics
fins al cinema d’ara mateix–

atorga a la figura del bosc un signifi-
cat obscur i inquietant. Enmig d’un
paisatge obert als quatre vents la pre-
sència d’un clap de bosc és un recor-
datori de les diverses dimensions de
la nostra existència. Paul Eluard va dir
que hi ha altres mons però que són en
aquest. I que hi ha altres vides, però

Home contra bosc

Narrativa❚ Joan Josep Isern

Eduard Roure
va ser finalista

de l’últim premi
Pere Calders

ALBERT GONZÁLEZ / SEGRE

Xavier Roig és un empresari
que està emprenyat. I amb

raó. Ho explica molt clarament a la
pàgina 135. Per obrir una empresa
a Austràlia va trigar un dia. Per fer-
ho a Catalunya, entre traves i tota
mena de gestions, quaranta-cinc,
de dies.

Ara bé, La dictadura de la incom-
petència no és un estirabot provo-
cat pel malestar que qualsevol de
nosaltres associa amb bona part de
les gestions que hem de fer davant
les administracions públiques. Ni és
només l’expressió del malestar per
la manera de fer dels funcionaris
públics –Mare de Déu, ara que hi
penso, jo en sóc!–. És una reflexió
amena, per bé que molt seriosa,
sobre el conservadorisme profund
de bona part dels que es defineixen,
a casa nostra i per extensió a bona
part de l’Europa mediterrània, com
a progressistes. És una advertència
contra l’esclerosi que es deriva de

Assaig❚ Àngel Duarte

Ja n’estem tips!

pensar-ho tot en termes d’esquer-
ra/dreta, i de negligir criteris d’efi-
càcia. És un clam contra la burocrà-
cia intermediària i l’omnipresència
de l’Estat. És una admonició severa

sistema educatiu i universitari que
va a la deriva.

És tot això i també, en un registre
col·loquial francament entenedor,
una proposta d’horitzons alterna-
tius. Des de la tradició liberal, des de
la reivindicació de la responsabilitat
de l’individu, des de la confiança en
l’eficiència, des de la solidaritat
exercida en llibertat, des d’una re-
clamació constant d’exigència.

Tenim societat civil?
No cal, però, que el possible lector
s’esveri. En el fons no es tracta d’altra
cosa que de retornar el protagonis-
me a la societat civil. ¿O és que, en
realitat, tot i cantar-ne les excel·lèn-
cies i associar-la a la pròpia identitat
com a país, mai no n’hem tingut?

Aquest és el dubte que a mi em
queda. Ara bé, animo el lector que,
com un bon liberal, arribi ell mateix
a una resposta convincent. El llibre
de Roig l’ajudarà.❋

Lligall trobat
a la Cabana

Eduard Roure
Finalista premi Pere Calders
Proa
Barcelona, 2008
Preu: 15 euros
Pàgines: 125

Eduard Roure ha creat
un relat inquietant
partint de la por
ancestral a l’espessor
del bosc, afegida a la
solitud voluntària del
protagonsita després
del suïcidi de la seva
esposa

1 2 3 4 5

La dictadura de
la incompetència

Xavier Roig
La Campana
Barcelona, 2008
Preu: 14 euros
Pàgines: 186
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L’empresari i assagista Xavier Roig està molest amb la burocràcia

que es desenvolupen dins nostre.
Tot aquest seguit de consideraci-

ons m’han vingut al cap mentre llegia
Lligall trobata laCabana,el llibreamb
què Eduard Roure (Lleida, 1973), pro-
fessor de secundària a l’IES de Bell-
puig, va quedar finalista del premi
Pere Calders. Un premi que convoca
el departament d’Educació de la Ge-
neralitat i que en les seves bases ex-
plica que té com a objectiu reconèi-
xer públicament la tasca literària del

personal docent i la tasca docent dels
escriptors.

Roure ens explica la història d’un
personatgequedesprésdel suïcidide
la seva muller –acte culminant d’un
llarg procés de depressió– s’aïlla en
una cabana perduda entre munta-
nyes en un intent de retrobar l’equili-
bri i la pau interior. En aquest retir tin-
drà només la companyia d’en Rúfol i
en Nic, un gos i un gat de comporta-
ments molt diferents. Mentre que el

gos és actiu i es deleix per sortir a
trescar per prats i muntanyes, el gat,
abans manyac, es torna recelós i te-
morenc. Sobretot quan contempla el
bosc espès que hi ha davant de la ca-
bana i on el protagonista, tot i conèi-
xer aquell indret des de la seva infan-
tesa, no acaba de decidir-se a entrar
en alguna de les seves excursions.

Tal com el títol ja dóna a entendre,
Roure estructura el seu llibre com un
manuscrit, trobat a la cabana, que ha
deixat el protagonista abans de des-
aparèixer tot fugint d’un perill que
l’amenaça fins a posar-lo al caire de la
bogeria. L’autor alterna amb força en-
cert dues línies argumentals: la rela-
ció dels protagonista amb la seva mu-
ller,desdelmomentque laconeix fins
a la seva autodestrucció, i els detalls
de la seva vida a la cabana amb la
percepció creixent dels incerts perills
que s’amaguen en el bosc.

L’apel·lació al fet d’escriure el text
que el lector està llegint, com a dar-
rer indici d’un esdeveniment horro-
rós, va apareixent de tant en tant en
el llibre fins a crear unes expectatives
que es relaten al final amb un excés
de precipitació. Puc equivocar-me
clamorosament, però sospito que
amb una vintena més de pàgines el
desenllaç de la història hauria quedat
més proporcionat en relació amb el
conjunt. Aleshores –especulo– el text
hauria superat el centenar de folis
que les bases del premi Pere Calders
posen com a extensió màxima i pot-
ser no hauria estat admès.❋

cap a una classe política que té una
determinada extracció professional
–el pes dels docents que no estimen
prou la docència com per restar a
les aules és espaordidor– i cap a un
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