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Adéu és una paraula que utilitzem quotidia-
nament, però potser no ens adonem mai del
significat profund que té; Adéu és el mot de
comiat que Àngel Burgas —llicenciat en Belles
Arts, escriptor i professor— ha escollit com a
títol del recull de contes que va merèixer el
Premi Mercè Rodoreda 2001. L’escriptura es-
devé aquí el vehicle que permet el retrobament,
i després el comiat, amb els seus morts, con-
formant alhora una determinada manera de
pensar la mort, teixida de sensibilitat i ironia,
i caracteritzada per la plena consciència de
la separació entre vius i morts que se salva,
però, gràcies al record, que és la immortalitat,
caduca, dels agnòstics.

La mort és un dels grans temes de la literatu-
ra universal; és el final del cicle, l’única certe-
sa que tenim. El motor de cerca de la bibliote-
ca ha trobat cinc-cents trenta-set llibres amb
aquesta paraula. Una àrdua tasca, escriure un
altre cop sobre la mort, i aconseguir, a més,
desvetllar-nos noves preguntes, o descobrir-nos
noves perspectives des d’on encarar-la. A tra-
vés de quinze contes, l’autor ens situa tant
abans com després de la mort, com a viu —
supervivent— i com a mort, plantejant un am-
pli ventall de possibilitats vinculades amb
aquest fet: l’assassinat, el suïcidi, la tràgica mort
accidental d’uns nens, la vida segada pel càn-
cer, i finalment, el gran cataclisme, el mite del
meteorit que ha d’acabar amb la humanitat
sencera, relat que intitula el recull i que, lògi-
cament, el tanca. En «Infern», l’autor ens fa
entendre els motius que porten en Bruce a

matar el maltractador de la seva mare, ironit-
zant el maniqueisme amb una imatge genial:
consumat l’assassinat, la mare veu en el fill les
ales d’àngel, però també la cua i les banyes
del dimoni.

Burgas replanteja, sobretot, els tòpics, les
preguntes envers el misteri de la mort, això és,
el que passa després, sobretot a «Resurrecció»,
un relat surrealista que narra una resurrecció
massiva que assoleix una gran versemblança
gràcies al trasllat a la mort dels esquemes lò-
gics que apliquem a la vida. Planteja els pro-
blemes de recursos que suposaria aquest mi-
racle, mostrant la dificultat de conviure, al
mateix planeta, vius i morts. La promesa con-
soladora del cristianisme es revela no tan de-
sitjable i idíl·lica. Els morts, representats segons
la iconografia tradicional, que creien arribar
al paradís, de seguida s’adonen, amb una fina
ironia, que han ressuscitat amb les mateixes
xacres de les quals van morir, amb necessitats
humanes però sense la condició mortal. La mort
es mostra, de vegades, alliberadora, però, per
a molts, la promesa d’un més enllà continua
essent una esperança; no obstant això, a «Re-
surrecció», alguns dels morts no hi volien tor-
nar. Aquest canvi de perspectiva ens fa ado-
nar que sempre ens plantegem la mort des del
punt de vista dels vius, procurant esmorteir la
por que ens produeix el silenci com a respos-
ta, quan li preguntem; les religions ens prome-
ten una continuïtat, sempre millor que la vida
real, això sí, després de passar comptes amb
Déu. Però això és qüestió de fe. Només a tra-
vés de la vivència de la mort dels altres —algú
proper— passa de ser un concepte a ser per-
cebut com a realitat. La intuïció esdevé certe-
sa davant la constatació innegable d’un fet:
l’absència física, definitiva de la persona. A
«Death (Dad)» —dedicat, sobretot, al seu pare,
que morí de càncer—, l’autor afirma que, jun-
tament amb aquesta certesa, n’hi ha una altra;
que no hi ha una mort definitiva mentre hi hagi
qui ens recordi, ja que la separació física acti-
va uns altres mecanismes que ens permeten de
seguir en contacte amb els nostres absents.
Aquesta necessitat de superar la barrera que
ens en separa, de fet, és lògica, ja que els lli-
gams sentimentals, humans, no es poden tallar

tan bruscament com la vida. És per aquesta
necessitat que l’autor se suïcida literàriament,
per tal de poder parlar amb aquells que ja no
hi són, una purga, com ell diu, que emfasitza
la virtut catàrtica de l’escriptura.

En tots els contes es fa palès el domini que
l’autor ha assolit de la tècnica narrativa, que
principalment juga amb la dosificació de la
informació per tal de crear i mantenir la ten-
sió, donant-nos, primer, indicis del que passa,
el sentit dels quals no arribem a capir fins que
no els contextualitza. En aquest sentit, cal des-
tacar els relats en què el temps de la lectura
avança sincrònicament amb el temps de la
narració, com ara «L’anunciador», una versió
actualitzada de l’Àngel de la Mort, en què el
final de la lectura és alhora el del personatge,
i «Death (Dad)», en què coincideixen la fi de
la lectura amb la resurrecció del narrador, que
es produirà quan soni el despertador. Tot ple-
gat succeeix en un món molt actual, amb un
cert aire kitsch, sovint surrealista però sorpre-
nentment versemblant. Estilísticament molt hà-
bil, utilitza el llenguatge per a caracteritzar per-
sonatges i ambients, que, juntament amb pin-
zellades autobiogràfiques —referències a la
família, els alumnes, i uns referents culturals
procedents, sobretot, de les arts plàstiques—,
construeixen un marc realista, proper, en què
conviuen vius i morts, de manera que la fràgil
però alhora definitiva separació sembla esvair-
se, com els contorns en una fotografia antiga.
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