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Jordi Llavina és un
dels espècimens més
valuosos del formi-
guer literari català.

Estudiant-lo en qualsevol
dels seus aspectes públics
(entrevistador, crític, poeta,
consultor sentimental –Ofici
de viure, Catalunya Ràdio– o
contista) s’aprèn fins on
poden arribar les ganes
d’ocupar algun lloc, per mi-
núscul que sigui, en la vida li-
terària del país. Aquí ens li-
mitarem a les oportunitats
d’aprenentatge i d’exhilara-
ció que dóna el seu últim lli-
bre de contes.

Són sis contes basats en
anècdotes mínimes que no
busqueninteressarals lectors
pel seu progrés narratiu ni
pels finals sorprenents (Llavi-
na és tot el contrari de Sán-
chezPiñol).Elseupropòsitno
éstampoclacreaciódeperso-
natges ni d’atmosferes. Són
sis artefactes estilístics molt
complexos, amb una prosa
que no es conforma a expres-
saremocionssinóquevol im-
posar-les al lector a còpia de
verbositat. Els incisos i sobre-
incisos, els comentaris cons-
tantsdelnarrador(sovint,pu-
res associacions mentals), els

flash-backs, les descripcions
detalladíssimesigairebésem-
pre marginals a la narració
constitueixen un festival de
prosa decorativa.

Es podria escriure tot un
diccionari català-Llavina a
partirde les opcions lingüísti-
ques que es troben en aquest
llibre. Llavina, per dir que uns
cabells són arrissats, es refe-
reix a “la seva rebel condició
rinxolada”,unaescopinadaés
un “minúscul corpuscle” o
una “partícula esputada”, un
grainfectatésuna“petitapro-
tuberància [...] ubèrrima de
pus”, lagolaés“l’aparell fona-
dor”, un gest coquet és un
gest fet “d’una manera no
exempta de coqueteria”, una
dona de setanta-dos anys és
indiscutible que “ja ha viscut
set dècades i un parell d’anys
més”, iquanunpersonatgefa
algunacosadiferentdurant la
setmana només s’ha de reco-
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De vegades, Claudio Magris re-
corda una frase enigmàtica
d’Ibsen: pretendre viure, viure
veritablement i arribar a una

formació humana plena, “és una forma de
megalomania”. També per l’autor de Da-
nubi pretendre viure, ser un mateix, és ne-
cessari, però sovint gairebé impossible.
August, l’enigmàtic personatge que pro-
tagonitza la segona novel·la de Pasqual
Farràs (Solsona, 1959), sembla una encar-
nació de les paraules de Magris i d’Ibsen.
Fa deu anys, Farràs va rebre els elogis me-
rescuts de la crítica per la seva primera
obra, La mort del fabulador, publicada per
Quaderns Crema. Ara continua el seu pro-
jecte literari i repeteix amb una obra ex-
traordinària en tots els sentits, El vigilant i
les coses. És una novel·la inquietant i
densa, apassionant i més apassionada
que no sembla. És una obra original i in-
teressant, de reflexió i d’idees, hipnòtica
i eròtica, plena d’ironia però també ama-
rada de tristor. Un llibre que se situa fora
de les modes i de les tendències, signada
per algú que sap diferenciar bé entre ser
escriptor i anar d’escriptor.

Als suburbis d’un districte industrial
d’unaciutat indefinidaperòantiga,sotme-
sa a una convulsió política inconcreta,
vora d’un riu mandrós però persistent, hi

treballa, com a vigilant nocturn d’un ma-
gatzem, August. Porta un nom que “tant
valdria per fer d’emperador com per fer
de pallasso”. A prop hi ha un Cafè Central,
un Gran Teatre Comunal, un Club Gimnàs-
tic i un parc d’atraccions on treballa una
amazona forta i sensual, la Bella Atalanta.
Amb August hi treballen una petita gale-
ria de personatges excèntrics: un tal Ca-
brinetti, un llop traïdor amb bata blava,
l’afable senyor Grand, el guàrdia de les

vies d’accés als magatzems, que es dedi-
ca a fer llistes de llistes i parla sentencio-
sament. Fins i tot hi ha dues veïnes diver-
tides i loquaces, que vigilen el vigilant.

Encara que ningú no sap ben bé si és un
heroi o bé un covard, un ingenu o un per-
dedor,elcertésquetothomesmiraAugust
amb respecte i admiració. Perquè August
és algú que ha pres una decisió: arribar a
serun“homenou”, teniruna“vidaplena”,
renunciar a les distraccions terrenals, viu-

re sense compromisos, perpetuar una
existència neutra. Fa temps va decidir do-
nar tota la seva biblioteca al vell llibreter
Virgili. A casa seva ja no hi ha fotografies.
Vaoptarpersaltar-se l’obligaciód’estar in-
format.Vaabandonarqualsevol interven-
ció en la vida pública. Fins i tot va decidir
prescindir, per estalviar-se disgustos, dels
records i de la memòria. S’ha convertit en
unpassejanterrant i indefinit,unseguidor
deBaudelaireidePessoa,deKafkaideRo-
bert Walser, un descendent directe del
Bartleby de Melville, un germà del Doctor
Pasavento, d’Enrique Vila-Matas.

La novel·la està perfectament construï-
da, es llegeix molt bé, ben lligada fins als
desenllaçosfinals icontémésacciódelque
pugui semblar, concentrada en un cap de
setmana dens i elàstic. Però el principal
atractiu del llibre és el seu protagonista.
August s’ha convertit en un home “des-
compromès”,“desafectat”.Fruitd’unpro-
jecte vital estudiat i planificat, August ha
deciditviureintensament“provanttansols
de destil·lar en la intimitat més exclusiva
cada volva del seu temps”, per entendre’s
ipersalvar-se.Ésunmodestmisantrop,un
home serè, inofensiu, que viu cuirassat i
“amb lleis pròpies”. Ha triat una vida aïlla-
da,ascètica,solitària, isapquel’èxitdelseu
projecte consisteix a encertar el grau de
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L’hivern del 1918, Carles Riba va dedicar cinc
articles a la traducció maragalliana dels Him-

nes homèrics. La “llarga correntia rítmica, com una
deu viva” d’aquells textos era, en els versos de Ma-
ragall, una “música tota pur contorn” gens llibres-
ca; Riba aplaudia així que la versió s’adrecés a
“l’orella catalana del dia d’avui”. Un mateix elogi
és el que podríem dispensar a la nova edició d’una
obra que, trenta anys després de la del plorat Ma-
nuel Balasch, arriba a cura de Maria Rosa Llabrés.
Satisfent alhora l’exigència del lector culte i el
deute amb els no iniciats, el volum acompanya el
text, oportunament anotat, amb un útil pròleg i un
generós glossari final, que fan menys intimidant el
salt de vint-i-vuit segles que aquests poemes ens
conviden a intentar.

El xoc és, però, inevi-
table, perquè els Himnes
provenen d’un món ben
distint del nostre: reci-
tats pel rapsode (sembla
que com a preliminar
d’un relat èpic), tenien
com a objecte principal
la lloança dels déus. En
el marc d’una celebració
col·lectiva, el poema no
era encara l’expedient
de cap efusió privada,
sinó l’emblema d’un de-
sig comunitari que els
fats fossin propicis. De
manera que l’efecte da-
munt nostre és alhora
rar i fascinant. Rar per-
què els poemes són im-
personals, formularis i
retòrics, i el seu recurs a
la casuística mitològica,
constant; però també
fascinant perquè reve-
len un irrecuperable es-
tat pristi de la forma, en què encara era possible,
com diu l’Himne III a Apol·lo, cantar “l’encant de
totes les coses, i es complauria el cor / en contem-
plar els homes i les dones de bella cintura, / les
veloces naus i la multitud de riqueses de la gent”.

La veu del poeta ja no pot ser, avui, només la
d’un artífex competent. La lírica fa temps que ha
deixat de ser el referent necessari d’una compar-
tida identitat, tan migrada com la creença que al-
gun déu exaudirà realment els nostres precs. Tot i
amb això, la força harmoniosa d’aquests himnes
se’ns acaba imposant, i el fet que parlin resolta-
ment dels déus, com assenyalava Riba, “amb for-
ma i passions d’homes vius”, els dóna un interès
ben terrenal, lluny d’allò convencionalment he-
roic. Les entremaliadures d’Hermes, o l’amor d’An-
quises per Afrodita, o encara la pena de Demèter
per la seva filla Persèfone contenen ja, com en ger-
men, els esperits de la sàtira i l’elegia, de la cançó
amorosa. Hi ha en aquests Himnes, doncs, i això
ens els fa preciosos, el bressol de totes aquelles
actituds líriques que han informat durant segles
la poesia d’Occident.❋

Pasqual Farràs (Solsona,
1959) ha publicat la seva
segona novel·la
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compromís amb el món. S’ha construït un
personatge, però la seva és una opció mo-
ral feta en llibertat. El món se li ha fet es-
trany i inaprensible. Tot i això, viu desdo-
blat, en conflicte permanent, se sent gro-
tesc com “un figurant anònim enmig de la
granmascarada”.Perlasevapassivitat,per
unamenad’abúlia insana,quel’haconver-
titenunespectadordelmón, temcaureen
un procés de dissolució.

De vegades, August se sent temptat i
dubta. Viu en ple “desassossec”. Aquell
cambrer discret i efectiu que sembla un
home que viu d’acord amb el que és, gens
impostat, potser deu ser “un home sense
esquerdes, definit, emmarcat, satisfet,
doncs, i feliç”. I el bell Hèctor, l’heroi sense
pors d’aquell dissabte tumultuós, desitjat
per lesnoies iadmiratpels“esverats”,pot-
ser sí que viu intensament. August sent la
“cridainsistentdelescosesdelmón”.S’ado-
naquepotsernopotdominartotselsfilsde
lasevavida,quel’atzar,amblessevestram-
pes i sorpreses, el supera i el domina.
L’home estàtic reconeix les escletxes que
trasbalsen els principis secrets que gover-
nenlasevavidasingular.Unacartasobrela
desaparició d’una antiga amant, la sensu-
al Gal·la, no només és una sotragada senti-
mental. Enmig de la multitud, August ho fa
tot per reconciliar-se amb si mateix, des-
prendre’sdelseudesfici,acabartrobantuna
veu pròpia.

Farràsparladelaperifèria idesdelape-
rifèria per intentar comprendre el món.
L’analogia amb la figura de l’escriptor con-
temporaniésclara,perònoimprescindible
per entendre un llibre que és irrepetible i
inoblidable.❋
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nèixerqueintrodueix“alguna
lleugeramodificacióenelguió
consuetudinari de la seva set-
mana”.Quanaconseguimaca-
bar el llibre (o “coronar la lec-
tura”), seria natural demanar
si totaquestguixeraindispen-
sable.Larespostadel’autor ja
la sabem, apareix en un dels
centenars de parèntesis que
ens hem hagut d’empassar:
“No puc expressar-ho d’una
altra manera, ho sento així”. I
segur que és sincer. No es pot
dubtar de la sinceritat, ni de la
innocència, d’algú que escriu
coses com aquesta: “L’Amèlia
[...] s’havia obsedit amb mi de
mala manera. Se m’empassa-
va la lleterada i tot, perquè us
en feu el càrrec”.

Darrere d’un exhibicionis-
me estilístic que sovint costa
de creure que no sigui una au-
toparòdia, ¿hi ha res més? És
del tot legítim voler escriure
un conte que sigui una decla-

ració d’amor a l’“àvia política”
del protagonista, o aprofitar-
ho per passar comptes amb
una exdona, també es pot ta-
llar la narració per incloure
unaconversaamb l’editoraen
què es discuteix si al llibre hi
posaran una foto de l’escena
que en aquell moment s’està
descrivint, i el narrador si vol
pot dirigir-se al lector directa-
ment (“Espero, lector, que el
queesticapuntd’explicar-te”,
etcètera). El bon resultat
d’aquestes idees depèn, es-
clar, del desenvolupament
que se’n faci i del control dels
recursos que s’utilitzin. En el
cas de Llavina no es pot dir
que falli el desenvolupament,
perquè gairebé no n’hi ha, i en
comptes de control trobem
una pura aglomeració verbal
i el plaer que l’autor troba re-
creant-se en el so de la pròpia
veu. Les possibilitats d’apre-
nentatge són immenses.❋1 2 3 4 5

‘Londres nevat’ són
sis contes basats en
anècdotes mínimes
que no busquen
interessar als lectors
pel seu progrés
narratiu ni pels finals
sorprenents. Són sis
artefactes estilístics
molt complexos

Jordi Llavina ens ofereix un recull
de relats centrats en els detalls
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