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E la nave và

La nauCrítiques

ls darrers anys el Just M. Casero ha esdevingut un dels premis menys
sospitosos de les lletres catalanes, i les raons són òbvies: se li ha atorgat a autors
joves, generalment amb escassa o nul·la obra publicada, i per tant completament
desconeguts. Així, un premi sense tongo, que avui en dia ja és dir molt. I una altra
virtut del Casero ve per la seva característica principal: és un guardó de novel·la
curta. Un gènere que per la seva hibridació a mig camí entre el conte i la novel·la
pot donar resultats literaris excepcionals. I que no és molt conreat aquí (tot i desta-
cades excepcions, com Quim Monzó), un tant sepultats pel pes comercial de la
novel·la i, en menor mesura, del conte. El Casero supleix aquesta mancança.
Perquè el fet d’unir autors joves i gens consagrats, amb l’exigència de presentar un
relat llarg o nouvelle, ha donat com a resultat obres interessants darrerament, i és
que els autors que s’hi presenten no hi tenen res a perdre, i per tant un cert risc i
llibertat creativa han esdevingut marques de la casa. Recordo per exemple el cas de
Joan Negre, que al 2004 va guanyar el premi amb una notable obra sense conces-
sions i d’ambient kafkià, La funesta ideologia.

I també és el cas de La nau. Sota un rerefons de ciència-ficció sobresurt una
novel·la, diríem, ‘existencial’, en un sentit ampli del terme. Perquè aquesta parla en
última instància del destí últim de l’home (i la conclusió a què arriba no és gaire
per tirar coets). Així doncs, res de nou sota el sol. Però el seu plantejament argu-
mental sí és agosarat: una immensa nau quasi autosuficient –té de tot: jardins,
prats on es cultiven tota classe d’aliments, piscines, sales de joc... Un transatlàntic
de l’espai– la missió de la qual és establir la primera colònia humana al planeta de
Xeix. Un planeta a què han d’arribar al cap de dos anys. La tripulació és estranya:
tothom exerceix funcions que no són ben bé les que li corresponen pel seu ofici: el
narrador sense nom ha treballat a la Terra de llenyataire però a la nau fa de carter,
el metge es descobrirà que de títol, res de res, i el capità potser no és tan capità...
Però al principi tot va com la seda. La feina és senzilla, i hi ha temps lliure de
sobres per passejar pels jardins, nedar a la piscina, visitar la biblioteca o anar al bar
a petar la xerrada. També hi ha temps per confraternitzar, com ho fa el narrador
amb la Nadia, qui s’encarrega amb molta cura de les tomateres i altres vegetals des-
tinats a l’alimentació. Els han recomanat a tots abans de pujar que evitin les rela-
cions personals massa estretes perquè poden donar lloc a tensions, i en un espai
tancat aquestes es poden enquistar. Però s’arrisquen, i quan estan a punt d’anar
més enllà del companyerisme entre tripulants, una notícia terrible relativa als que
han deixat enrere (i que no diré quina és) farà que Nadia pateixi una incurable nos-
tàlgia i s’allunyi de tothom. Les coses a partir d’aquest fet fatídic aniran empitjo-
rant de manera lenta, quasi imperceptible, en un progressiu deixar-se anar que
afectarà tota la tripulació. Al final, en aquesta mena de temps congelat, el narrador
es preguntarà pel sentit del viatge, què hi fa a la nau, tan lluny de casa. I és que en
un lent i constant crescendo de tensió i ambient més i més claustrofòbic, anirà
descobrint alguns detalls d’aquesta cada cop més tèrbola missió.

Com he dit, el senzill argument de ciència-ficció és l’escenari sobre el que es
representa aquesta obra que tracta potser el gran tema de la literatura contemporà-
nia: el sentit de l’home en un món absurd i sense referències. Quan tot comença a
tòrcer-se afloren les tensions i els conflictes i, com en la guerra, surt el millor i el
pitjor de cadascú. En aquest món en suspensió les persones mostren la seva essèn-
cia: no queda res per perdre. És el jo enfrontat directament amb el buit, sense fil-
tres i sense autoenganys.

Una nouvelle, doncs, atractiva per la seva gosadia en el plantejament i per la
construcció d’una veu narrativa que exposa els fets amb una certa distància, però
que a poc a poc, subtilment, va desvelant l’autèntic horror.

A
Esdres Jaruchik

Pau Planes

Pau Planes, gironí nascut al 1974, és llicenciat en Història i treballa
de funcionari interí a l’administració de la Universitat de Girona. La
nau, XXVII Premi Just M. Casero de novel· la  curta, és la seva pri-
mera obra publicada.
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