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La versemblança és una de
les pedres de toc de la
novel·la. No cal pas ara
aprofundir en un concepte

tan antic que prové d’Aristòtil, que
considerava que el paper del poeta
no era tant explicar el que ha passat
com allò que “hauria pogut passar”.
De vegades, la novel·la contemporà-
nia, ja sigui amb experimentacions
formals o afirmant l’autonomia del
llenguatge, ha optat per trencar els
pactes amb el lector i dinamitar la
credibilitat de la història novel·lesca
i dels seus personatges. Que el lector
es cregui o no el que llegeix, de què
depèn? Segur que, en part, de la seva
pròpia experiència diguem-ne empí-
rica. Però també de la coherència de
la intriga i de l’autoritat que es doni
al narrador que assumeix l’argument
que llegirà. Hi ha, doncs, una part
ben convencional, que depèn del
pacte de lectura que sol·liciti la
novel·la, de la capacitat de l’autor per
captar l’atenció del lector i per por-
tar-lo fins al final.

Lluís-Anton Baulenas (Barcelona,
1958) és un destacat novel·lista que
té en la seva carrera alguns títols em-
blemàtics com ara El fil de plata
(1998), La felicitat (2001) i Per un sac
d’ossos (2004). Les seves novel·les
tenen una clara ambició popular, en
el sentit més noble de la paraula, i
han estat traduïdes amb èxit a diver-
ses llengües. Solen situar-se en esce-
naris històrics, preferentment la Bar-
celona de les primeres dècades del
segle XX, però l’autor, sempre ben
documentat, no sol aprofitar per des-
envolupar-hi tesis historicistes amb
calçador. Amb El nas de Mussolini va
guanyar el premi Sant Jordi 2008. És
una novel·la fonamentada en la per-
sonalitat de Berta Panatis, una ardent
militant comunista que treballa en un
banc i que rep l’encàrrec d’assassinar
el dictador Primo de Rivera.

Baulenas és un bon narrador que
domina els ingredients que posa en
joc: uns ideals pels quals combatre,

Per un parell d’ous
una mica d’erotisme, alguna reflexió
moral sobre el bé i el mal. Però sobta
la seva descurança en la frase (la filla
del picapedrer diu que ella era “de
pedra picada”), sempre molt previsi-
ble (“tenia uns ulls dolços com la
mel”, “eren pobres”, es diu d’uns per-
sonatges...) i amb expressions utilità-
ries: el “sector bancari”, “el període
nadalenc”, “li agradava tocar poder”,
“un periquito normal i corrent”...

Fascinada per Violet Gibson
Esperant l’ordre de l’execució, Berta
decideix deixar Barcelona i retirar-se
en un poble del Pirineu de nom des-
afortunat, Biribil, i gentilici impossi-
ble: birbilenc. Berta se sent fascinada
pel fracàs de Violet Gibson, una aris-
tòcrata irlandesa que el 1926 va fallar
intentant assassinar Mussolini: el pri-
mer tret li va passar fregant el nas i,
per al segon,nohivasera temps.Dis-
ciplinada i dogmàtica, absolutament
alienada per l’encàrrec de l’organitza-
ció, s’endú una pistola de plata roba-
da i el seu pare (de lluny, el personat-
ge més entranyable), un bon home
esguerrat que en un moment deter-
minat desperta les ires dels camara-
des salvant el fill d’un industrial. Ins-
tal·lats al poble esperant el telegrama
anhelat, apareixen les millors pàgines
del llibre. Destaca la descripció de
l’ambient provincià de la comarca,
amb la nova situació de poder al
poble creada per la dictadura, amb
l’home del cafè, el capellà i la parella
que protagonitzen uns amors clan-
destins: una vídua atractiva i am-
biciosa, Carlota Monrós, i el
cacic Joaquim Xernac, prepo-
tent i masoquista al llit.

La primera part, amb tot
el que té d’exposició de la
situació i de presentació
dels personatges, es fa lle-
gir bé i genera una gran
expectació: els Panatis
han pujat a Biribil a espe-
rar. La segona part co-
mença sis anys després.
La frustració s’empara
del lector. Sis anys espe-
rant un telegrama?
Costa una mica de creu-
re. Durant aquest temps
sense fer res, els diners
que l’organització havia
avançat s’han acabat.
Avorrits, els Panatis s’han
d’estrènyer el cinturó i, lògi-
cament, el periquito acaba
dins de l’olla... Ja fins i tot els
rumors i les tafaneries que ha
generat la seva arribada al
poble han desaparegut. Aïllats,
viuen miserablement, es venen les

Novel·la❚ Xavier Pla

Lluís-Anton
Baulenas,
últim premi
Sant Jordi

JORDI GARCIA

maletes, acaben menjant caragols i
castanyes.Baulenasporta l’anticlímax
al màxim i la perplexitat del lector
creix pàgina darrere pàgina. De cop,
tot esdevé incoherent i absurd. Algu-
nesde les ideesqueesdespleguenen
el llibre per justificar l’argument no
convencengens.Potser síqueésveri-
tat que una dona garanteix més pro-
babilitats d’èxit en un assassinat. Però
si no es demostra, el lector no hi veu
el perquè. Potser sí que és creïble que
una militant comunista treballi en un
banc, però es fa difícil creure que de-
mani “una excedència” per matar el
primer ministre. Potser sí
que l’assassina s’ha
d’amagar, però no
sembla que un poble
de muntanya sigui

el llocmésdiscret.Potsersíqueespot
acceptar que l’organització doni di-
nersper l’espera,peròsi l’esperadura
sis anys, quants diners s’han empor-
tat? Potser sí que una noia moderna,
pentinada à la garçonne, pot supedi-
tar-ho tot a uns ideals, però que no se
li acosti mai ni un home ni una dona...

Al final, el lector s’adona que només
una predicció s’ha acomplert: Carlota
adverteix Quim diverses vegades que li
“tallarà els collons de soca-rel”. I, efec-
tivament, agafa un aparell per capar
vedells i el deixa sense testicles. Si fa

no fa com Mussolini, que
va acabar lligat, em-

mordassat, ul-
tratjat i amb
els testicles
a la boca.❋
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Una novel·la
entretinguda
que posa en joc
les tensions entre
l’obediència a uns
ideals i el xoc amb
la realitat
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