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n l’actual devorador món editorial els llibres caduquen
de la llum pública al cap de poques setmanes, empesos per l’allau
de novetats, amb independència del seu valor artístic. Per això cal
posar fre des de la crítica a aquest voraç sistema  piconador de la
memòria, i aturar-nos a fer esment a les obres que no mereixen
l’oblit. Aquest és el cas d’Aigua bruta, la novel·la amb què Pau
Vidal va guanyar el Premi de Literatura Científica 2006, i que ha
estat recentment reeditada en butxaca.

Si bé a Aigua bruta la ciència és abordada per partida doble,
Vidal aposta per una història d’intriga detectivesca de la mà del
personatge narrador, Camil, el filòleg caçador de mots que rep
l’encàrrec d’un mediocre –i reconegut– estament oficial i que, per
un gir atzarós, s’acaba enfrontant a un cas de delicte mediambien-
tal. Vet aquí les dues branques científiques de la història: la cièn-
cia mediambiental i la filològica. Totes dues suposen, en la galo-
pant degradació del cas català narrat, la gran metàfora de la
novel·la. Mentre que un riu és contaminat pels vessaments tòxics,
la llengua és contaminada per la trampa del bilingüisme, que
només pot ser acceptada o projectada des del cinisme o la igno-
rància. No en va Camil ens diu: “no s’acaba mai, amb la llengua
(...) Els que no hi entenen diuen que és perquè evolucionen. Les
llengües, volen dir. La típica afirmació buida de sentit dels qui no
pateixen per la seva”. Li sona, això, al lector?

A banda de l’enorme riquesa i domini lingüístic de Pau Vidal,
que fa de la llengua una eina perfectament esmolada i en diferents
registres segons els personatges, la seva prosa és àgil en la matei-
xa mesura que se succeeixen els fets. I si aquest és un aspecte clau
de la novel·la, una altra de les troballes és la gran sensibilitat de
Camil, tanmateix encoberta pel desmenjament que emfasitza la
prosa directa i franca del personatge. Aquesta encertada dualitat
provoca l’empatia del lector. Així, per exemple, el motorista
Camil resulta entranyable en l’episodi en què s’indigna per la
incomprensió dels qui no creuen que les motos tinguin ànima.

Però Aigua bruta és molt més que una novel·la d’intriga basa-
da en les esmentades ciències. El seu ritme frenètic pot resultar
enganyós tenint en compte l’amarg contingut de les reflexions
que va esquitxant Camil sobre el país degradat on viu i la malal-
ta societat global, d’un irònic escepticisme que frega la misantro-
pia. A tall d’exemple, és dramàtica aquesta conclusió: “Si no hi
havia calés pel mig no es podia parlar pròpiament de becaris. És
ben cert que la realitat va per davant dels diccionaris; i la realitat
capitalista encara més”. I és que Aigua bruta no és en cap sentit
una novel·la d’una sola peça, cosa que no impedeix que l’autor no
deixi de cenyir-se a les lleis del sovint injustament menystingut
gènere detectivesc, i que no dubti a adoptar el suat recurs de l’in-
vestigador accidental. I precisament, per aquest perfecte joc d’e-
quilibris, parlem de literatura. Vet aquí el gran mèrit d’aquesta
novel·la. 
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Pau Vidal (Barcelona, 1967) és filòleg, però es presenta com a lin-
güista. És traductor de l’italià d’autors com Camilleri, Tabucchi i
Erri de Luca.  Autor de la sàtira El parevostre (2000), va guanyar
el Premi Documenta 2002 amb el recull de narracions Home les,
i ha publicat En perill d’extinció. Cent paraules per salvar (2009). Ha
estat presentador a Barcelona TV del concurs Joc de paraules. És
autor dels mots encreuats en català del diari El País, i a l’estiu
dirigeix el programa de llengua del Matí de Catalunya Ràdio.
Aigua bruta és la seva primera novel.la.
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