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Goita quin
bon rotllo

L’escriptor J.C., a qui no tinc el gust de conèixer
personalment, se’m fa amic via Facebook (com, si
no?). Accepto la seva diguem-ne amistat per una
qüestió de solidaritat gremial. A més, què t’hi jugues
que tard o d’hora coincidirem en algun sarau llibresc,
i segur que en J.C. em retrauria el fet d’haver-lo
ignorat amb aquella alegria. Els cultureros d’aquest
país som pocs i sovint mal avinguts, però si volen
que algú doni ales a la mala maror, a mi que no m’hi
busquin.

Ara que ja som amics entre cometes, en
J.C. m’explica que ell no hauria arribat on ha arribat
si no fos per en F.M. i la C.S., un escriptor i una
escriptora que l’han ajudat a introduir-se en el
mundillo. “No només ho han fet amb mi
–puntualitza–. El llistat de gent per qui han batallat és
enorme. Són com dos personatges de Frank Capra.
Sembla mentida que en el món literari, tan ple
d’enveges, caspa i egos malaltissos, hi hagi
personatges com aquest parell, tan disposats a
donar-te esperança, força i confiança”. Que bonic és
viure, que diria en James Stewart.

El meu bon amic transmet bon rotllo. No té
tants lectors com en Jaume Cabré ni com en Joaquim
Carbó, per citar dos autors que comparteixen inicials
amb ell (que no, no és en Jordi Cussà... ni en Jordi
Coca). Però té l’autoestima alta, parla dels seus llibres
amb orgull i gairebé aconsegueix que em senti
culpable per no haver-los llegit. Ben al contrari del
que em passa amb un altre escriptor que tampoc tinc
el gust de conèixer, ni ganes. M’adreça un mail
despullat de preliminars. Sense dir hola, ataca: “Els
cronistes literaris sempre parleu dels mateixos, i una
gran majoria d’escriptors quedem a l’ombra. Som les
grans víctimes de la vostra ignorància. Fins quan?”.
M’adjunta la invitació per a la presentació d’un seu
llibre, però em guardaré prou d’anar-hi. Encara se
m’encomanaria el ressentiment.❋
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Ni Un día ni Sopa fría per-
tanyen al tipus més es-
tàndard d’històries de la
cultura popular, d’aque-

lles que avancen amb salts dramà-
tics que apropen els seus protago-
nistes, d’obstacle en obstacle, a un
final amb premi que sorprèn i alhora

Charles Masson explica la història d’un indigent
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confirma les expectatives del lec-
tor/espectador. Totes dues són nar-
racions lineals, d’estructura senzilla,
planera, que defuig la utilització de
recursos per provocar impactes dra-
màtics, potser perquè tant els seus
protagonistes com el que els passa
demanen simplificació i naturalitat.

Sopa fría, del francès Charles
Masson, descriu les últimes hores
d’un indigent, malalt de càncer, que
ha fugit d’una casa de convalescèn-
cia perquè li han servit freda la
sopa. Mentre que Un día, de Nacho
Casanova, reflecteix el decurs de la
jornada diürna d’una parella d’he-
roïnòmans als carrers del casc antic
de Barcelona.

Imatges amb força
Amb respecte, però sense paterna-
lismes ni mistificacions, Masson ens
introdueix en la degradada existèn-
cia d’un personatge que està per-
dut, tant a la nit freda d’hivern com
a la vida. La força de les seves imat-
ges, gairebé tallades sobre el paper,
i el ritme intens de la planificació re-
creen amb molta eficàcia el males-
tar, la desesperació, el dolor i la con-
fusió que acompanyen un gest de
rebel·lia inútil però reivindicatiu de
la seva existència.

El to narratiu d’Un día és molt
més pausat, com correspon a un
ritme vital esmorteït, de subsistèn-
cia, d’uns perdedors que han accep-
tat la seva invisibilitat com una al-
ternativa al rebuig i l’agressivitat so-
cial cap a ells. Són dos tons narratius
diferents però que troben en el dià-
leg depurat entre imatges i parau-
les l’àmbit més adient i expressiu.❋
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Abans de tenir pressa, abans d’inventar l’hora,
abans dels dinosaures, de Tarzan, dels darwinistes,
abans dels metros, dels llaguts i dels trineus,
abans del mar, conqueridor sense cronistes,
i dels estels parant la taula dels desficis,
abans dels savis, les presons i els coliseus
i tota terra d’artificis,
quan tot era mantell de buit molt fi
i el negre un sol color sense cap vora,
aquest dolor d’infant que plora
ja era aquí.

Carles Torner
Barcelona, 1963

Títol poemari (col·lectiu): 50 poemes
de Nadal per dir dalt de la cadira

Editorial: Ara Llibres

L’infant
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