
13

ma amb ressonàncies de novel·la negra,
complexa però ben lligada, ens endin-
sa en una sèrie d’enganys comercials i
relacions mercantils que van prenent un
abast social més ample a mesura que
avança l’acció. Tot està focalitzat per un
jove sacerdot d’origen maltés, que farà
el paper de coprotagonista, juntament
amb un temerari emprenedor de nego-
cis.

Pel que fa a l’estil, Casas no s’arris-
ca massa: utilitza un to convencional, a
vegades com el d’una radionovel·la po-
licíaca. El roïn de la pel·lícula, per
exemple, fa una «rialla càustica» en
haver tramat el seu pla en veu alta (p.
121). La narració alterna la primera
persona (el sacerdot) i la tercera (un
narrador omniscient), i prefereix el dià-
leg a les pauses descriptives, tot i que
es recrea molt en algunes escenes (com
ara la sessió de màgia, pp. 34-37). No
és freqüent, però, que un narrador d’in-
trigues, explícitament conscient d’aques-
tes, demane disculpes als lectors per les
escenes de pseudo-sexe (p. 121) i no
per les d’assassinat violent (pp. 174-
175), tot i que es tracte d’un consiliari,
i encara menys disposant d’una «Adver-
tència prèvia» a l’inici de l’obra.

No és freqüent, tampoc, que un nar-
rador omniscient, havent arribat al final
de l’obra, deixe noms de personatges
en el més absolut secret («el Baró
d’A.», «la Comtessa de C.», «madame
T.» i un parell més): potser la realitat
del segle XIX és massa compromesa, o
potser els personatges de ficció en un
univers conegut, com Xàtiva o Alberic,
no conviuen bé amb els models reals.
Qui sap.

Cal destacar, malgrat això, l’interés
dels detalls amb què es complementa la
història central, ja que l’autor demostra
un gran coneixement de mineralogia, i
també d’aquelles reaccions polítiques eu-
ropees dels segles XVIII i XIX que podi-
en haver tingut lloc i no trobem escrites
als llibres de text. Resulta engrescador
cavalcar per les serres valencianes ple-
nes de bandolers quan el final està ben
traçat, a pesar que el pròleg i l’epíleg
es tornen una mica melodramàtics. La
versemblança d’alguns passatges, com el
de l’espectacle dels funàmbuls o les in-
tervencions de Civera, és d’allò més
didàctica. Amb alguns retocs en l’estil,
la novel·la negra valenciana podrà ad-
quirir una certa solvència si continuem
per aquesta línia. I de passada apren-
drem tot allò que no consta als llibres
de text.
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El pas del temps no és un dels temes
de la literatura universal: és, en realitat,
el tema. El més destacat de la tria de
Miquel Martínez —que conta el pas del
temps a través de la història d’una fa-
mília— és concedir al protagonista allò
que no pot concedir al narrador: el dret
a dubtar. Els records, en aquesta novel·-
la, com en la vida, miren d’ordenar-se i
de lligar caps, però la realitat és tota
una altra i, el que és millor, té molts
vessants diferents. Hom pot arribar a
entendre per què els ancians, i sobretot
els savis ancians, viuen amerats de to-
lerància, i és que, com més ens acostem
a l’altra riba —i sobretot per als que ja
són a l’altre costat de la riba—, més
menut és el món de la urgència i la te-
nebra i més gran la facilitat i el perdó.
Les coses que passen en una família
—les aventures dels xiquets, les bata-
lletes dels avis, els dolors de les dones—
arriba un dia que s’han de contrastar.
Potser això només poden fer-ho els
morts? Qui té la veritat a les mans? Per
què ens equivoquem, en els judicis als
altres, sempre i fins al final?

Martínez ha reeixit en aquest repte de
novel·lista que és el de bastir un univers
familiar. Alguns lectors hauríem volgut
més pàgines d’història, més profunditat,
perquè la bigarrada llista de personatges
poguera tenir més vida pròpia. Ha reei-
xit, també, a crear l’estil que li és adi-
ent, amb certes ressonàncies marsenianes
que li escauen, amb aquell bebè que
parla i que ens obre els ulls a una reali-
tat que després acabem oblidant, la dels
infants, i amb aquell capítol final que no
es pot contar i que reflexiona, també,
sobre el fet de narrar.

Nòmina de dubtes és l’homenatge sen-
zill a les coses que compten, la família,
els sentiments, una novel·la moderna sen-
se voluntat de modernitat i, sobretot, per
al nostre país, que ja és dir molt, una
novel·la normal, amb una història. El tí-
tol fa referència a aquesta dificultat nos-
tra de trobar respostes a tot, per què el
pare no em parla mai de son pare, per
què vam haver de contar aquell secret,
per què vaig triar aquella dona. A la
portada, molt ben trobada, una foto níti-
da, en sèpia, d’uns amics que acaben de
passar-ho molt bé en una trobada al
camp. Riuen, parlen, algun es tapa els
ulls enlluernat pel sol... Darrere de cadas-
cuna de les mirades hi ha, però, els
dubtes, les reserves. A la contraportada,
la mateixa fotografia hi apareix borrosa:
en realitat els dubtes eren nostres, i no
pas de tots els que ens somreien des de
l’altra riba. «És molt difícil sentir-se reflec-
tit en un espill de la memòria quan s’ha
esmicolat. Jo vaig replegant parts minús-
cules de vidre, on han quedat gravats re-
talls d’imatges de la vida compartida [...]
Però sempre acaba per desprendre’s un
trosset de vidre [...] I una altra vegada
em tica tornar a començar.» És a dir,
que, quan ja hem restaurat el passat per
a la nostra tranquil·litat d’esperit, per un
badall s’escola un dubte minúscul que
acaba fent-se una bola. Per molt que in-
tentem saber-ho tot, cal que ens reserven
el dret a dubtar, a esborronar imatges,
a triar els finals. Nòmina de dubtes ens
atorga també aquest dret als lectors,
potser per la mateixa llargada de la
novel·la, que ho deixa tot embastat, sug-
gerit, sense massa detalls que ens la fa-
rien pesada. I ens atorga, també, el dret
a creure que, gràcies a la possibilitat del
dubte, totes les realitats que conviuen en
nosaltres i en allò que ens envolta són
igualment vàlides. Ningú no ens pot allu-
nyar de la nostra pregunta inacabable,
la pregunta del viure o la nòmina dels
dubtes.

Maite Insa


