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l moviment constant i l’allunyament per a la descoberta del
que és estàtic i proper resulta conceptualment interessant, però quan
en primer lloc els elements d’aquest objectiu els protagonitza una
persona i allò proper es troba dintre seu perquè és ell mateix; quan hi
ha el moviment dels envitricolls de la seva exploració per descobrir la
identitat d’un tercer com a mer mitjà per descobrir la pròpia identi-
tat; i finalment, quan hi ha la distància física igualment metafòrica
entre els diferents recorreguts dins les dues allunyades ciutats que el
narrador protagonista de la història trepitja en un vaivé —parlava d’i-
dentitat: sabem el seu nom?—, la idea no és pot dir que sigui origi-
nal però és sempre potencialment estimulant.

Tractant-se d’una primera novel·la, —ai, quina al·lèrgia té aquest
crític a la parauleta opera prima— de Farrés,  si més no publicada, és
meritori el resultat global, i no només per les moltes virtuts literàries
demostrades, sinó sobretot per l’honestedat del que, a manca encara
d’ofici, s’ha abstingut de fer. Amb un llenguatge planer, sense riscos
innecessaris conscient de les seves pròpies limitacions actuals, Farrés
ha sabut estructurar una novel·la complexa per les esmentades carac-
terístiques de moviment constant de resultes de la indagació de la
trajectòria vital de l’avi del protagonista, el fals objectiu a mode de
hitchcockià McGuffin, del qual el nét és inconscient. En canvi, gri-
nyolen les descripcions de les accions a causa de l’excés innecessari
del detall seqüencial, que carrega el text i fa que l’autor reflecteixi
inseguretat en no dominar la resolució de les transicions. Val a dir,
però, que en tot moment el lector copsa l’honesta voluntat que la des-
cripció tingui l’estricta finalitat d’orientar-lo. En el mateix sentit
d’excessos, també trobem passatges estèrils per a l’evolució de la
novel·la, que s’hauria pogut resoldre amb unes quantes pàgines
menys. I és que sovint menys acostuma a ser més, no endebades en
literatura la dificultat rau a simplificar, o sigui a reduir, no a afegir.

Novotsky és la curiosa malaltia que pateix el noi narrador.
Irònicament, l’obliga a la passivitat ajagut al llit. I és irònic perquè, de
fet, al llarg de la novel·la, tot i que de tant en tant el noi expressa el
neguit de vèncer els embats de la malaltia, veiem que està en cons-
tant moviment, cosa que suposa una simbòlica i brillant paradoxa.
De manera que les vacil·lacions del personatge a causa d’una mare
castradora i d’un germà també manipulador, es veuen reflectides tant
en el seu pensament com en el desplaçament físic. I si bé sovint el
personatge desespera per la seva indecisió, que allarga l’evolució dels
fets a la manera conceptual —no pas estilística— de Henry James, el
lector comprèn que la dilació és la conseqüència natural, i aquí emfa-
sitzada, de la desorientació d’una víctima de la castració, en aquest
cas materna. Una víctima que se’ns presenta per tant fràgil, però no
mancada de lucidesa, ben al contrari: la lucidesa la fa justament més
fràgil i genera tendresa, provocant en conseqüència l’empatia del lec-
tor. És interessant la quantitat de matisos en la psicologia del perso-
natge, que fan que la novel·la no sigui d’una sola peça. Novotsky se-
gueix la petja de la millor literatura. 
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Helder Farrés (Barcelona, 1974), demostra que la crisi actual pot
tenir aspectes positius. Escriure exigeix temps, entre altres coses, i
l’atur en principi el facilita. Aquest és el seu cas, tot i que escrivint
en català més li val trobar aviat una feina, cobrar una herència o
jugar a la loteria –i sobretot guanyar-la– si vol continuar omplint
l’estómac i poder continuar escrivint. Farrés té tres novel.les al
calaix i un recull de relats també inèdits escrits abans de Novotsky,
obra amb què va guanyar el Premi Just M. Casero 2010.

Novotsky

Crítica literaria `


