
BZN_68

Salvador Sostres va néixer a Barcelona el 1975. És columnista de l’Avui
i de la seva pròpia pàgina web. Ha treballat a molts diaris d’aquesta
ciutat, així com a ràdios i a alguna televisió espanyola. Ha escrit Libro de
los imbéciles, Lucía, Escric molt bé, Ara sí que som plurals i Sóc convergent,
i què?
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i havia certa expectació per aquest llibre de Salvador Sostres, com si el
fet de no ser una mera recopilació d’articles el posés a la pista de sortida de l’aeroport
de la literatura major. L’enlairament, però, ha fet llufa: deixa entreveure el talent
sostrià per les imatges i també per les frases amb punch immediat, però posa al
descobert alhora les (múltiples) limitacions d’un estil encara desmanegat.

El punt de partida és bo i el subtítol enquadra el plantejament: explicar totes les
mentides que cal dir per revelar una sola veritat. Sostres ha alimentat un personatge
difícil de passar per alt: compra jerseis de mil euros amb els diners que li dóna la iaia
a fons perdut, es fa totes les noies que pot, dina amb qui vol en restaurants de luxe,
humilia tot individu suspecte de no ser convergent, etcètera. Si Crist va ser ecce homo,
Sostres ha assolit l’excés homo. Així, l’objectiu de Jo sembla voler demostrar les
diferències entre la persona i el personatge; entre l’home i el narrador impostat. El
joc recorda el que, anys enrere, Orson signava a la pel·lícula F for fake, quan ja feia
temps que havia deixat de ser un wonder boy. Quan la personalitat de l’autor és tan
forta, convé recordar el caràcter creatiu/ficcional de tota escriptura.

Però precisament perquè es tracta d’una construcció, allò que importa és la
solidesa de l’edifici. I Sostres ha confiat massa en el seu talent natural i en la intensitat
de les coses-que-li-passen-a-la-vida. Si el llibre vingués d’un autor desconegut
(imaginem algú tipus Pedrolo: un oficinista reclòs en un despatxot gris) aleshores
perdria molta pistonada, perquè les costures literàries del llibret són de fàbrica tèxtil
a rupia l’hora de feina. El mateix narrador defensa que emprèn l’escriptura del llibre
sense brúixola, sense pretensió de relat estructurat, sense –en definitiva– allò que
dóna sentit literari a un grup de pàgines relligades. De manera anàloga, bona part
de l’interès del llibre rau en els personatges reals que desfilen per les pàgines: Valentí
Puig, Vicent Sanchis, Enric Sòria…, així com en la inclusió de diversos articles que
van ser tombats al seu moment pel director de l’Avui, probablement amb gran respir
per part dels serveis jurídics del rotatiu.

En el recompte de demèrits, hi ha el propi arrauxament de la prosa: al costat de
frases precioses com la que rememora un instant de recolliment amb la seva mare
(“les mans de Déu com una vànova oferint-nos una mica d’escalfor per descansar”)
n’hi trobem  d’altres més xarones o directament rupestres, que una revisió profunda
del text hauria de llimar. Tampoc no s’entén que el nét de can Semon llanci la
cavalleria per sobre al seu exeditor Isidor Cònsul tractant-lo d’inepte… des d’un
llibre farcit com un gall dindi de faltes d’ortografia. ¿Ningú a L’Esfera dels Llibres
va revisar l’original?¿Hem d’assumir que forma part de la proposta estètica de l’autor,
d’una boutade de model de llengua? Cal obrir-se pas enmig d’aquesta bardissa per
trobar els dolls frescos que compensen els despropòsits. Una història d’amor ben
capturada, una faula verídica o potser no tant, el noi que encara cerca les faldilles de
la mare… Quan assegura que la tira còmica Calvin i Hobbes és un dels grans
referents del seu bagatge cultural, té raó i es nota, però Sostres dissimula el seu
coneixement dels poetes, que són els que l’ajuden a donar dimensió a la seva prosa.

En un article de fa uns mesos, criticava la pel·lícula Capote perquè posava l’èmfasi
en l’histriònic autor, per damunt de la seva obra: “És estúpid jutjar les obres d’art per
la personalitat o la simpatia de l’artista”. Malauradament, el seu llibre corre el perill
de ser jutjat pel mateix arrasador. I ell mateix alimenta aquest parany quan, a les
primeres pàgines, el narrador confessa “tot el que sé fer és explicar amb una certa
gràcia el que em passa”. És clar que bé podria estar mentint, perquè aquest i no cap
altre és el quid de Jo, un fals –o poc ortodoxa– dietari.

Anyway. Truman Capote va dir una vegada: “Sóc drogoaddicte. Sóc homosexu-
al. Sóc un geni”. Sostres té encara molt de camí per recórrer en tots tres camps, i és
en el tercer que cal desitjar-li la major de les ventures.
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