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Un ‘gaijin’al seu país

Neix a Santa Cristina d’Aro el 1948. Pintor i escriptor, va debutar en el
panorama literari amb el premi Documenta 1982, i ara hi torna amb el
premi Sant Jordi 2006. Entre premi i premi, un dilatat silenci i una lluita
obstinada, amb el món, amb la vida i amb ell mateix.
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braham Z. –uns cinquanta anys– va fugir de Barcelona l’any 1981. Hi
deixava la xicota, prenyada. El seu somni d’esdevenir pintor començava a
trontollar. Després de descartar els Estats Units, va apuntar a l’imperi del Sol
Naixent.

Fent bo el nom, Abraham acusa l’herència del  judeocristianisme. Al Japó, hi
descobreix el budisme. Què carat reencarnacions: reencarnar-se vol dir continuar
formant part d’aquesta cadena tan feixuga de l’existència. Fa deu minuts de zazen
en llevar-se –uns exercicis de meditació zen. Tornar a la seva ciutat –diu– és un
“revival per a un monjo zen”. S’hi trobarà com un gaijin –un estranger.

Hi retorna per tancar algunes portes i finestres, per reclamar el perdó. A un
amic a qui va defraudar i, encara més, a aquella xicota a qui va omplir de vida per,
tot seguit, no voler-ne saber res. El retorn és equívoc –els seus interlocutors no
s’acaben de creure que només hagi vingut, al cap dels anys, en missió d’honor i
penitència–. I té un doble eix: per una banda, Abraham aconsegueix, més o
menys, el que volia: que el perdonin, per bé que d’aquella manera. Per l’altra, la
impressió que rep de Barcelona no pot ser pitjor. El reversed cultural shock que
viuen alguns exiliats quan tornen al seu país (especialment, si el país receptor ha
estat un país acollidor), en ell s’encarna de la manera més àcida que puguem
imaginar. Una tercera part de Sayonara Barcelona consisteix en un amoïnós
exercici de censura de la Barcelona actual. Pel protagonista, tot hi resulta
espantós. Per mitjà del diari personal que escriu, de les postals diàries que envia
a la seva dona japonesa, anem coneixent el desastre absolut d’aquesta ciutat,
capital d’alguna cosa boirosa que en diem Catalunya. De vegades, Pijoan hi toca
molt: quan es fot, posem per cas, de la dèria multicultural de la Barcelona
postfòrum. El que passa és que llegir tanta doctrina en una novel·la t’arriba a
lesionar els nervis. “Barcelona, la ciutat que no perdona els qui li canten les
veritats”: per raó que tingui, diria que no calia que s’expliqués tant, amb aquesta
sonsònia... La novel·la avança en una deriva entotsolada que no admet rèplica: vol
ser el súmmum de la crítica però acaba tenint efectes contraproduents.

Aquí hi ha, per mi, un dels inconvenients de la novel·la: Abraham no té un
punt de vista objectiu, ben al contrari, però és que un soi-disant narrador –tocat
de detectiu– tampoc no mostra la més mínima capacitat d’equilibrar una mica la
balança. Maniqueu, més que paròdic. Encara que, hi insisteixo, en força punts
Abraham té més raó que un sant: “I el final trist de la meva parla és anunciat a tots
els carrers de Barcelona”. Perquè es tracta d’una novel·la d’idees, en un sentit
estricte: un exercici agosarat, que aplaudeixo.

L’acció i la reflexió de la novel·la tenen lloc ara mateix, o fa quatre dies (llei de
la memòria històrica, segona Lliga de Campions per al Barça...). Això és un
encert. La paròdia de l’escriptor català institucional(itzat) en el personatge de
Màrius –un Monzó força aconseguit– té gràcia (però, al cap d’unes pàgines, et
torna amb allò que aquí només hi ha espai per a un poeta, un psicòleg, un
periodista... i tens la impressió que, si alleugeríssim el llibre dels tòpics, ens
quedaria una obreta de poc més de la meitat de les pàgines que té). Certes
reflexions sobre el món de l’art, en un sentit invers, mostren una solidesa diferent,
menys periodística.

Per altra banda, no acabo de treure l’entrellat de l’estructura de la novel·la. Ni
d’entendre per què l’autor se serveix d’un narrador disfressat, netament irònic, a
qui no treu gaire suc. La matèria narrativa, poc estilitzada, se’m fa una pasta de
digestió una mica pesada. Em recorda algunes novel·les velles de Pedrolo. Hi ha,
però, voluntat d’estil: de no fer servir la llengua asèptica a què ens han acostumat
tants escriptors de l’hora.
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