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Una manera molt
bona que té un per-
sonatgedepracticar
la seva insinceritat

(ambellmateix iambel lector)és
la narració en primera persona.
Esclar, una cosa és que el perso-
natge que parla digui mentides,
o que amagui parts rellevants de
la veritat, i una altra és que els
lectorsenselcreguem. I lanostra
desconfiança no pot ser més jus-
tificada. Quan, per exemple, lle-
gim El túnel, de Sabato, ens ado-
nem que el seu protagonista ens
enganya, que ho fa perquè s’en-
ganya a si mateix i que s’enganya
perquèésboig, i sinoentengués-

sim això, tota la novel·la seria un
pur galimaties.

Si em permeto recordar
aquestes obvietats és perquè en
la narrativa actual abunden els
personatgesincapaçosd’amagar
res en absolut, o que només po-
denamagarlescosesunaestona
curtíssima; són éssers sobrehu-
mans d’una transparència enllu-
ernadora, i l’estrany és que apa-
reixenenhistòriesqued’entrada
nofancaradeserdelgènerefan-
tàstic.Aconseguirunpersonatge
sincerenunanarraciórealistano
és poca cosa. Joana, la protago-
nistadeLamemòriadelesformi-
gues, és sincera a més no poder.
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Xavier Pla

Finalista del premi Sant Jordi 1984 i publi-
cada per primera vegada l’any següent,
Príncepsés l’únicanovel·laquevaescriu-
re el periodista, traductor i professor

Josep M. Carandell (Barcelona 1934-2003). Recu-
perada ara feliçment per La Magrana, és una obra
quesorprènper lasevafrescor i intel·ligència,des-
tinada a retrobar el públic que no va tenir en el seu
moment, aquella mena de lectors que creuen que
una novel·la no convencional ha de reflectir una
manerad’entendrelavida
ielmón,quel’aprenentat-
ge dels seus protagonis-
teshadesertambéelseu.

Lector voraç, curiós i
antipedant, cronista de
la capital de Catalunya
amb la seva famosa Guia
secreta de Barcelona
(1974), traductor de l’ale-
many i home de teatre, Carandell és un exemple
d’escriptor tastaolletes en el millor sentit del ter-
me, que sabia combinar l’erudició amb la divul-
gació, la informació amb l’amenitat i la ironia, l’in-
terès pels homes i les dones amb el de les grans
i les petites ciutats com la seva, una Reus “orgu-
llosa” esdevinguda “trista i neguitosa”.

En la novel·la, els prínceps són tres nois i una
noia que deambulen en la Barcelona que va de
1951 a 1953. Uns anys estranys i desconcertants

que l’autor descriu, servint-se d’unes paraules
d’Alfred de Musset en l’epígraf inicial, com “tot el
que era ja no és, tot el que serà no és encara; no
busqueu una altra causa dels nostres mals”.

És una novel·la amb models i referents molt
clars. Reflecteix la formació d’un lector de grans
obres de la literatura europea del segle XIX. És
una bona novel·la d’aprenentatge, d’iniciació a la
vida, que reprodueix un esquema gairebé tòpic:
un noi del camp, el reusenc Eloi Abelló, es traslla-

da a Barcelona per estudiar a
l’Escola de Comerç. Idealista,
ple d’ambicions, obsessiu i
sempre una mica neguitós,
Eloi va a la recerca d’un gran
amor que el satisfaci. El des-
cobriment de la seva perso-
nalitat es farà alhora que ani-
rà descobrint els espais de la
gran ciutat, que hi apareix

amb totes les seves modulacions, des de la visita
al “barri al·lucinant dels prostíbuls” durant el Con-
grés Eucarístic fins a les caves de jazz mig clandes-
tines i els salons de les cases de bona família, en-
voltats de grans biblioteques i les millors obres
d’art. I Prínceps també és una mena de roman à
clef, una novel·la en clau en què cadascun dels
personatges amaga referents reals que al mateix
autor no li va fer res descobrir: si Eloi és clarament
una projecció autobiogràfica de Carandell, Damià

És una novel·la molt
francesa, amb molta

conversa, molt de
jazz i força alcohol

Novel·la❚ Carles Miró

Noabraçaré
caparbre

La memòria
de les
formigues

Iolanda Batallé Prats
Amsterdam
Barcelona, 2009
Preu: 17,90 euros
Pàgines: 259

Iolanda Batallé ha
presentat la seva
primera novel·la
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AminMaalouf,undelsassagistesdemésanomena-
da en l’univers cultural en llengua francesa, està

convençut que el món navega sense brúixola. Ho diu
d’entrada.Estemperdutsenunmarprocel·lósperquè
s’han erosionat, a Occident, els vincles amb el punt de
partidadelcriteriracional, laIl·lustració.Uncriteri,elde
laraó,quehauriagarantit laconsolidaciódelamoder-
nitat. Mentrestant, el món àrab i la civilització musul-
mana–l’Altreméssignificatiuquetenimaldavant,tant
pelvolumcomperl’extensiói label·ligerància–,nosur-
tendeleslògiquescomunitàriesidel’hostilitatgenèri-
ca al model que sembla haver triomfat. No fan el pas
endavant perquè, a diferència d’altres civilitzacions
emergents, no el poden fer i es resignen a la depreca-
ció.L’autorcreuque,pertald’asseguraralahumanitat
una travessia que li permeti escapar del naufragi –al
qual ens aboca una con-
frontació que arrela molt
abansdel’11-S–,calunpro-
jecteglobal.

Lahistòria,constataMa-
alouf, no es va tancar el
1989. Més aviat la caiguda
del Mur deslliurà forces,
presentsambanterioritat,
que resultaren d’una gran
capacitat destructiva: els
ressorts de la identitat i la
fe religiosa. Refugis en
temps d’incertesa, per bé
que,alhora,arietsambels
quals atacar les posicions
fortificades dels altres, els
europeusielsoccidentals.

Molt ben escrit, comp-
tant amb un bagatge d’in-
formaciónotable–resulten
esplèndides les pàgines dedicades a recordar el des-
ballestamentielsdesenganysquealimentaren,deNas-
serençà,unfanatismedevastador;sónmoltpertinents
lesplanesques’ocupend’advertirquenoseràgratant
en els textos sagrats sinó explicant el que passa a les
societatsqueentendremlapassiósuïcida–,pledebo-
nesintencions,desbordantd’empatiacapatotselsac-
torsinternacionals, l’assaigresulta,però,tou.Molttou.
Francès,podríemdir.D’unabanda,reclama,comhem
indicat,unsistemaglobald’interpretaciódelarealitat,
idel’altra,noeltroba.Noelpottrobar,perquèunacosa
comaquestanoespotconstruirapartirdelsmaterials
d’un naufragi. El resultat serveix per sortir de l’illa on
enshemreclòs.Peròemtemoqueperacabaral’aigua
alcapdepoc.Unmiratge.

Si lesdiagnosissónencertades,sirealmentenstro-
bemdavantd’unescenariprevialacatàstrofe–cosaque,
admetMaalouf,niellmateixtédeltotclar–,enscaldria
unateràpiamésconsistent.Perquè,comptatidebatut,
elquese’nsproposaésomplirelnostretempsambuna
renovadaafeccióperlacultura.Unaafeccióqueensdes-
lliuri,alspartícipsdelesdistintescivilitzacionsireligi-
ons,delsdogalsètnics idelsverins identitaris–perno
dirdelapassióconsumista–, i,d’aquestamaneraisen-
serenunciaraladiversitat,assumirlaperspectivad’una
civilització,d’unaaventurahumanaquehauriadeper-
metrealmóndesobreviure,deferfrontal,segonsMa-
alouf,plausiblenaufragi.❋
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Prínceps

Josep M. Carandell
La Magrana
Barcelona, 2009
Preu: 19 euros
Pàgines: 287
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Josep Maria
Carandell
va retratar la
Barcelona dels
primers anys 50
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és el seu amic d’infantesa Jaime Barluenga, i l’ad-
mirat Marcel de Barbarà és Joan de Sagarra. Però
si només fos això, Prínceps seria una obra ana-
crònica, fora del seu temps. El que insufla preci-
sament la narració, i sobretot les reflexions una
mica angoixades i vertiginoses del seu protago-
nista, és una preocupació per la pròpia identitat
i la dels altres. Són freqüents les converses sobre
art i filosofia, sobre la naturalesa del jo i els seus
desdoblaments i falsedats. En aquest sentit, és
una novel·la molt francesa, amb molta conversa,
molt de jazz i força alcohol, que reflecteix molt bé
les preocupacions existencialistes dels anys 50.

Disposat, doncs, a tastar “els mals de la ciutat”
i a experimentar “el joc bèstia de la vida”, Eloi té
sovint la sensació de trobar-se enmig d’una co-
mèdia de costums, actor enmig d’una farsa de la
qual desconeix els rituals. En les tardes llargues i
buides, sense diners ni amics, Eloi pateix, espera
l’arribada d’un gran destí i, alhora, està conven-
çut que només una “gran desil·lusió” el farà bai-
xar dels núvols a la terra. Contrasta sempre amb
els valors de la família del camp, un pare sensible
al qual la guerra va esguerrar la vocació i una
mare “ben arrelada en terra d’avellaners polse-
gosos, oliveres esquerpes, vinyes ensofrades, ri-
eres blanquinoses i camins fondos”. La desil·lu-
sió final i la fugida completen l’itinerari d’uns per-
sonatges que es busquen i que al final troben
justament allò que no comptaven trobar.

Company de generació dels germans Goytiso-
lo,deJuanMarséideManuelVázquezMontalbán,
la formació cultural de Carandell és bàsicament
castellanaocastellanitzada. Iaixòesnotaenl’únic
puntdesfavorabled’aquestanovel·la,quepresen-
ta algunes estranyes caigudes de registre, usos
molt forçats de solucions sintàctiques i un ús ar-
bitrari (ara hi són, ara no) dels articles personals
que potser hauria valgut la pena millorar.❋

Com ajustar
un món
desajustat

Assaig
Àngel Duarte

Un món desajustat

Amin Maalouf
Traducció: Imma Falcó
La Campana
Barcelona, 2009
Preu: 18 euros
Pàgines: 285
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En una llibreta repassa la seva
vida, hi escriu el que fa a la feina,
hi intercala els dietaris de la seva
àviamorta,contesperalasevafi-
lla,e-mails, lesconversesambJo-
fre (el seu company i pare de la
seva filla), receptes, etcètera. La
varietat de textos és només tipo-
gràfica (els e-mails apareixen en
untipusdelletra,eldiaridel’àvia
enunaltre, lesreceptessemblen
fetesamà),peròelquenohihaés
una varietat de veus apreciable.
Tots els personatges parlen i es-
criuenamblamateixaprosaneu-
tra, clara i limitada de Joana, feta
defrasessenzilles, juxtaposades,
en què cap paraula gosaria tren-
carlaformacióperdonar-nosuna
sorpresa.Quanl’autoravolacon-
seguir un efecte es limita a posar
unafraseanodinadarrerel’altrai
que el contrast faci el fet; per
exemple: humor (“Mai no m’he
drogat. Viure ha estat la meva
droga; viure i els gelats de mig
quilo de La Valenciana”), amor
(“Vaig anar a sopar a casa seva.
Sonava Brahms i va cuinar arròs
ambpeix.Desprésdesopar,esva
aixecar i es va abraçar a l’únic ar-

brequeteniaalpati,unnoguer.Jo
vaig fer el mateix. Des d’aquella
nit no ens hem tornat a separar
mai més”).

I què hi passa en aquest llibre,
quin és el conflicte? Doncs ben
senzill: res,non’hiha.Elconflicte
haquedatenrereiaratotéspaui
curació per la paraula. Va passar
que Joana treballava massa i no
podia estar tant per la seva filla
com hauria volgut. Com que als
vint-i-quatre anys ja havia tingut
unatacd’angoixa(causatperquè
estavasent infidelalseumaritde
llavors, a qui va confessar imme-
diatamentelsfets),demaduraha
deciditprendre’slavidaambmés
calma. Ha canviat una feina es-
tressantdeperiodistaperunade
molt tranquil·la (netejar la platja
amb un tractor), i es dedica a fer
dibuixos a la sorra, a recollir el
ques’hadeixat lagentiaescriure
alasevallibretaper,comdiuamb
exactitud la contracoberta, “en-
tendre el sentit de tot plegat i ex-
plicarelmónalasevafilla”.Sien-
caranoelssonaprouaJorge Bu-
cayoaGasparHernández,ésque
m’he explicat malament.❋
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Iolanda Batallé ens
explica a ‘La memòria
de les formigues’, la
seva primera novel·la,
els records de la
Joana, una dona que
busca la pau interior a
través d’una vida més
relaxada. Les
anotacions d’ella es
combinen amb el diari
de la seva àvia morta,
amb receptes, amb
correus electrònics i
amb contes infantils
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