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Diumenge de
sol. L’escrip-
tor, el seu edi-
tor i la seva

agent han tret el Merce-
des lluent i impecable del
garatge. Tots pugen al
cotxe i surten a fer un
tomb per la ciutat. Itinera-
ri tranquil. Sense proble-
mes de trànsit ni de críti-
ca. Tres vidas de santos.
Passejant el Sr. Mendoza.

En els millors moments
d’unllibre, tens lasensació
de no veure les bastides ni
les lletres escrites. És
aquesta sensació d’agafar
l’Onada Bona i surfejar.
Quan tens la falsa certesa
que és fàcil escriure bé.
Que és molt senzill anar-te
enamorant d’un llibre i
d’unaltre id’unaltre.Men-
doza ens ha obsequiat
ambmoltesonadesbones.
Fins i tot a les novel·les

Assumptesde família

Per ordre
d’aparició

Antoni Mas Busquets
La Magrana
Barcelona, 2009
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Ja des del seu mateix títol, la sego-
na novel·la del també contista An-
toni Mas Busquets (Palma, 1956)
desprèn un aire simultàniament

enjogassat i maliciós. A mi, el títol en qües-
tió m’ha fet pensar en aquelles pel·lícules
corals en què per tal de no rebaixar l’esta-
tus ni ferir la vanitat tan susceptible dels
actors i les actrius que hi participen, als tí-
tols de crèdit s’ordenen els seus noms no
per la categoria o pel pes específic que
tenen en la història sinó per ordre alfabè-
tic o, cosa avui ja més aviat poc freqüent,
Per ordre d’aparició.

Tampoc no és que la novel·la de Mas
Busquets tingui res a veure amb el món
del cinema o de l’espectacle, però sí que
els seus protagonistes –cinc germans de
caràcters i peripècies aparentment anta-
gònics o molt dispars– tenen tots una per-
sonalitat una mica histriònica i, a més, es-
tan tots units per un vincle en què es bar-
regen el zel competitiu i la gelosia, d’una
banda, i l’amor i la generositat gremials –el
gremi de la sang o del llinatge–, de l’altra.

Escrita pel més petit dels cinc germans
–“brego com un miner per extreure de les
entranyes del record aquestes notes”–,
Per ordre d’aparició és un retrat de famí-
lia que tanmateix se situa, deliberada-

ment, als antípodes d’aquelles majestuo-
ses nissagues familiars d’alguns grans no-
vel·listes del segle XIX i, també, d’alguns
del XX –posem Els Buddenbrook, de Tho-
mas Mann, i Mirall trencat, de Mercè Ro-
doreda.

Més íntim i fragmentari, també més
modest o contingut en les seves aspira-
cions, Mas Busquets es limita, a través
del seu narrador, a mirar de posar ordre
i de cercar un sentit en les aventures i
desventures dels fills d’una família –ma-
llorquina, però sense gairebé cap dels ti-
pismes sociogeogràfics usuals– que amb
el pas del temps s’han anat distanciant
els uns dels altres i fins i tot dispersant
pertot arreu del món, després d’una in-
fantesa pacífica (amb la dosi justa de
malentesos i disputes, d’innocència i cru-

eltats) viscuda a l’ombra d’uns pares sen-
zills i amorosos.

Que la novel·la sigui primerament un
minuciós retrat de família no significa, en
tot cas, que es desenvolupi només en un
context de realisme estrictament domès-
tic. Com si volgués evitar a qualsevol preu
de caure en la versemblança fàcil del cos-
tumisme, Mas Busquets dibuixa uns per-
sonatges de caràcter excèntric –o, com a
mínim, complicat– i de biografia singular
tirant a excepcional.

Val la pena fer-ne un inventari: en Ciril,
el gran, un “individualista irreductible”, és
compositor de música, treballa en una
agència de viatges i, de jove, va travessar
una greu crisi psiquiàtrica; n’Ermínia és la
fundadora i la màxima responsable d’una
associaciódesuport als immigrants;n’Ela-
di, el més desvinculat del nucli familiar, és
professor d’estètica a la Universitat de
Vigo; n’Avel·lina treballa de cooperant a
Somàlia, on s’enfronta de tu a tu amb els
senyors de la guerra; i, finalment, el nar-
rador és un monjo que, àvid d’emocions
extremes, abans d’enclaustrar-se al mo-
nestir s’allistà a la Legió i va tenir una nò-
via ionqui. De costumisme, doncs, res de
res. Tot plegat més aviat fa pensar en un
cert tipus de cine independent, sense

Antoni Mas
Busquets domina

amb solvència
els mecanismes

de la prosa

ContesCarlos Zanón

Tres vidas
de santos

Eduardo Mendoza
Seix Barral
Barcelona, 2009
Preu: 16,50 euros
Pàgines: 192
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Amb la publicació d’A la taula del mig, Cèlia Sàn-
chez-Mústich arriba a la xifra de mitja dotze-

na de reculls poètics. En repassar la seva trajectòria
es veu que l’autora ha trigat més temps entre poe-
maris perquè el llistó de l’exigència és cada cop
més alt i la voluntat d’assolir noves fites cada cop
és més difícil d’aconseguir.

A la taula del mig és un recull de 41 poemes es-
tructurat en 3 seccions de 20, 1 i 20 composicions
respectivament, que, al seu torn, corresponen a tres
versos de l’autora: “Per sentir-los, / a la taula del
mig, / a casa”. Sànchez-Mústich utilitza la metàfo-
ra de “la taula del mig” per encarnar la idea central
del conjunt, l’alteritat, entorn de la qual giren tots
els poemes del recull. No és que sigui una idea nova
dins l’obra de la nostra autora sinó que hi ha estat
sempre, però ara serveix d’eix temàtic per verte-
brar el llibre de cap a cap.

Sànchez-Mústich planteja el tema de l’alteritat
des de molts punts de vista diferents, diferents
però complementaris i suplementaris. La poeta
comença l’exploració de l’altre dins ella mateixa,
fent sortir a la llum el seu costat fosc. I a partir
d’aquí ressegueix tots els fils que la connecten
amb els altres, és a dir, tots aquells que estan
compartint la seva taula i les taules del voltant.
Els altres formen una insòlita galeria de perso-
natges, des de l’entorn familiar fins a Déu mateix,
passant per gent del tot
anònima que entren a la
vida de la poeta per mitjà
de trobades fortuïtes.

Vincles amb els altres
En establir aquests vin-
cles amb els altres la po-
eta utilitza tota mena de
mitjans, sobretot mitjans
físics (mirar, observar, es-
coltar...) i mitjans interi-
ors (el pensament, la
consciència moral, les
emocions, sentiments de
pietat i solidaritat...). El
que faci falta per arribar
a l’altre, per dialogar amb
l’altre, per assumir l’altre.
L’autora parla de conflu-
ències, fusions, rendici-
ons, enteses, cadenes,
contrarestes, encreua-
ments i pactes.

Aquest procés d’expli-
citació monotemàtica ha obligat l’autora a bus-
car més varietat pel costat dels registres expres-
sius i formals. La nostra poeta ha intentat enri-
quir el seu llenguatge i la seva manera de
construir i versificar el poema, amb resultats més
aviat desiguals en què es nota massa la voluntat
de forçar els recursos.

Per aquesta raó trobem poemes sobrers i po-
emes allargats innecessàriament al costat de po-
emes francament extraordinaris com ara Quota
de culpa i Cadena. I no cal dir que tot això afecta
seriosament l’arquitectura del conjunt.❋

JOSEP LOSADA

l’efectisme de l’extravagància i del friquis-
me però amb la mateixa propensió a la
anormalitat i l’estranyesa.

Aquesta varietat tan evident de mate-
rials humans, més el fet que el narrador de
la novel·la sigui un dels germans –que va
aclarint dubtes i assentant certeses a me-
suraquerememoraiescriu–,permeta l’au-
tor de confegir un relat d’estructura folga-
da, no lineal, compost a partir de petits
fragments i de capítols curts, un relat en el
qual els personatges secundaris apareixen
i desapareixen amb l’única funció de com-
pletar, per xoc o per complement o per
contrast, els cinc protagonistes.

Entramat de situacions i reflexions
Com que domina amb solvència els meca-
nismes de la prosa –el vocabulari és pre-
cís i refinat, el ritme de les frases net i exac-
te, les reflexions interessants tot i que a ve-
gades pretenen ser tan denses que
resulten espesses–, Mas Busquets acon-
segueix que l’entramat de situacions, sen-
timents, reflexions i històries menors que
conformen el text se sostingui fins al final.
A la fi, però, i a pesar de la resolució argu-
mental que sembla cohesionar tot el relat,
el lector percep que l’autor no ha estat ca-
paç d’integrar tots els elements de l’obra
per dotar-la d’un sentit global, alhora con-
cret i compacte.

En determinats passatges de la novel·la,
el narrador parla, en una imatge recurrent,
de pelar una ceba. Llegir Per ordre d’apa-
rició vindria a ser més o menys el mateix:
després d’haver-ne tret totes les capes, hi
trobem a faltar un cor.❋
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A la taula del mig
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que menys ens agradaven
sempre hi trobaves un
carril d’acceleració. Un joc
irònic que et permetia
venjar-te de la vida, de la
nostra pròpia nimietat. I a
les que ens agradaven, ah,
aquelles...! Se’ns convida-
va a un festí d’olives em-
bruixades, Savoltas, Ono-
fres i comèdies lleugeres.
De fet, el Mendoza surfis-
ta haurien de receptar-lo
a les farmàcies.

Després del seu La vida
de Bryan particular –Pom-
ponio Flato (2008)–, Men-
doza ens entrega una
nova dosi. Un llibre, Tres
vidas de santos, que no
suma ni resta res a la seva
obra, al seu autor o als
seus lectors. Es tracta de
tres narracions –una més
propera a la novel·la curta
que al conte– que van ser
escrites en moments molt

diferents de la carrera del
seu autor. La més remota,
La ballena, s’inicia amb el
Congrés Eucarístic del
1952 i és la que conté mi-
llors onades surferes. El fi-
nal de Dubslav i, sobretot,
El malentendido són de
factura més recent.

Enfrontar-se al destí
Sants? Màrtir? Són més si-
tuacions no buscades pels
seus protagonistes que
no pas decisions seves.
Successos que porten
persones normals a en-
frontar-se al seu destí
sense cap èpica, gairebé
amb sordina. Gent que ha
de renunciar al que té
perquè –donades les cir-
cumstàncies– no li queda
cap altra alternativa. Això
en el cas que vulguis tro-
bar un nexe en un llibre
de narracions. Cosa que,

per cert, tampoc és neces-
sària. N’hi ha prou amb
l’estil de l’autor, sempre al
punt. Elegant, incisiu pin-
tor de personatges i car-
reteres secundàries. Irò-
nic, capaç de ficar-te en
un món dibuixat amb tra-
ços i pas lleuger. Són nar-
racions publicades per
evitar decidir què fer-ne.
Narracions que flueixen i
exhibeixen en ocasions
l’estat de gràcia en què es
troba avui Mendoza.

La llàstima és que en els
dos primers sembla com si
en un moment donat algú
l’haguésavisatquelesnar-
racions s’han d’acabar. I
així, lasevaresoluciódecep
unamica.Peròbé,mendo-
zistes que en el món som,
nova delicatessen a les lli-
breries. Per tots els altres.
Recomanable? Sí. Impres-
cindible? Doncs no.❋ 1 2 3 4 5

Mendoza ha publicat
tres narracions en
què persones normals
s’enfronten al seu
destí sense cap èpica.
Això en el cas que es
vulgui trobar un nexe
en un llibre de
narracions, que no
cal. N’hi ha prou amb
l’estil de l’autor,
sempre al punt:
elegant, incisiu, irònic

Eduardo Mendoza
ha publicat un recull
de tres narracions
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