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LLIBRES I DÈRIES

Purgatori, Crònica de la devastació i Tota d’un glop:
tres novel·les amb premi

El problema d’enamorar-se perdudament
dels clàssics és que acabes assumint aque-
lla famosa boutade d’un filòsof i matemà-
tic anglès que considerava tota la història
de la filosofia com una sèrie de notes al
peu de les pàgines de Plató. No es tracta
de fer broma sobre el poder indiscutible
del clàssics de la literatura i del pensa-
ment, sinó de subratllar que el diàleg amb
ells perd una bona part de la seua poten-
cialitat quan s’explicita en excés o quan,
des d’un altre punt de vista, es construeix
des de la mateixa negació del diàleg, és
a dir, des d’un discurs submís que esdevé
una simple glossa. Hi he pensat quan, en
acabar Purgatori (Proa, 2003), la novel·-
la amb què Joan Francesc Mira guanyà el
darrer Sant Jordi, de sobte m’ha assaltat
la idea d’anar a la Divina Comèdia a es-
codrinyar pèls i senyals de paral·lelismes
notoris. Sens dubte, amb el temps llegirem
més d’un treball sobre aquestes evidènci-
es, que hauran de remarcar la manera
brillant amb què el novel·lista ha sabut
mantenir l’equilibri entre la passió pels
clàssics i la mera glossa. Però, a propòsit
de la qüestió, he pensat també fins a quin
punt el Purgatori de Mira guanya o perd
pel simple fet de dir-se com es diu, de pre-
sentar-nos l’índex que ens mostra per se-
guir a pams l’obra del Dant, o per desen-
volupar i actualitzar narrativament algunes
de les grans imatges dantesques. Sincera-
ment, no ho sé. Sé, això sí, que la novel·-

la de Mira se’ns apareix com alguna cosa
més que una simple narració, quasi com
una mena d’assaig d’interpretació narra-
tiva de la Divina Comèdia, que exemplifi-
ca —i assumeix, en conseqüència— la
gran força simbòlica de l’univers del Dant.
Tanta, que Mira ha pogut recrear el viat-
ge segles més tard i, mutatis mutandis, fer
que el protagonitzara un metge de poble,
Salvador Donat, dalt d’una Harley, i acom-
panyat d’un nou Virgili ben singular, un
guineà, poeta i xòfer de privilegi, batejat
premeditadament perquè ens recordara
don Teodor Llorente, el patriarca de la Re-
naixença valenciana.

Mira s’ha entossudit a fabricar la trilo-
gia sobre la ciutat de València i només pu-
blicar aquesta segona part —la primera,
Els treballs perduts, és de 1989— ja anun-
cia la tercera, que segons diu construirà
sobre un altre clàssic, el Faust. Insistiré que
el suport explícit amb els grans universals
no sé si engrandirà els resultats del novel·-
lista, però és evident que els revesteix
d’una pàtina cultural d’atractiu innegable
i que singularitza notablement la seua pro-
posta. Però sóc dels qui en el text de Mira
veu alguna cosa més que aquesta ebulli-
ció permanent de referents doctes. La crí-
tica més diligent —els papers de Mondria,
al Levante, i de Guillamon, a La Van-
guardia, en són mostres imprescindibles—
ja s’ha encarregat de remarcar totes les
virtuts del llibre i, més concretament, el
que significa com a exercici esplèndid de
llenguatge narratiu. Se m’acut que convin-
dria no oblidar la magnífica contraposició
de les dues visions del món que represen-
ten cada un dels germans Donat —la
pragmàtica i la contemplativa— només
apaivagada des de l’explotació del símbol
que tanca la Divina Comèdia —«l’amor
que mou el sol i les estrelles»— i que té
repercussions òbvies en cada racó
d’aquest Purgatori. Tampoc no hauríem de
menysprear la força conceptual d’una al-
tra contraposició, la que enfronta Salvador
Donat —el germà contemplatiu— amb una
civilització que ell no troba precisament
excessivament civilitzada i que rebutjarà
definitivament quan, dalt de la Harley i
amb Matilde al seient de darrere, enfila
la pista d’Ademús «sense equipatge i amb
les alforges metàl·liques buides». I, òbvia-
ment, tot el discurs sobre la ciutat, autèn-
tic fil conductor de la novel·la, que no es

limita a disquisicions més o menys erudi-
tes sobre murs o rajoles, sinó que retrata
també l’esperit que l’ha feta possible tal
com és.

Fa poc que Joan Francesc Mira reclama-
va novel·les d’exigència literària «de refle-
xió sòlida, densa». No hi puc fer cap ob-
jecció: la literatura de pes, si som capa-
ços de no reduir-la al pòsit d’idees que
transmet o suggereix, sempre es fa des de
supòsits semblants. Però els models no són
únics, afortunadament. El de Mira, una
barreja tan equilibrada com intel·ligent
d’erudició clàssica i savoir faire narratiu,
brilla singularment i a hores d’ara és un
referent inexcusable de la literatura cata-
lana contemporània. Ho dic mentre pense
en la novel·la d’un altre valencià, Vicent
Usó, que va guanyar el darrer premi An-
dròmina: Crònica de la devastació (Tres i
Quatre, 2002). En poc de temps, tot i que
la seua producció literària no començà fa
dos dies, la narrativa d’Usó s’ha convertit
en una de les propostes més llampants. I
des d’un model no tan allunyat del de
Mira, vull dir amic de contar des de la
reflexió sòlida i amb arguments literaris
gens menyspreables. La taverna del Cau
de la Lluna (Tàndem, 2002) ja era un exer-
cici narratiu consistent, divertit i intel·ligent,
és a dir un llibre que comptava amb tots
els elements característics de la literatura
de pes. La que ha guanyat l’últim Andrò-
mina mostra una de les preocupacions bà-
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siques d’Usó, la del compromís de la lite-
ratura amb el món. I ho fa, a més, des
d’una concepció del fet narratiu que té en
compte la imprescindible fusió d’allò que
ens conta amb el discurs que es fa servir
per contar-ho fins aconseguir, amb inde-
pendència d’algunes solucions lingüísti-
ques discutibles, un equilibri envejable
entre matèria i instrument. El discurs de
Luka, el poeta que necessita escriure la
crònica d’una de tantes devastacions pro-
vocades per la guerra, és el vòmit inevi-
table de qui ha assistit estupefacte a totes
les formes de la destrucció i descobreix
com l’autèntica literatura té més a veure
amb exercicis d’humilitat que no amb cur-
ses, endimoniadament vanitoses, destina-
des exclusivament a obtenir qualsevol for-
ma del reconeixement.

Usó, com Mira, també s’hi serveix d’un
coixí docte. Pense, per exemple, en la re-
ferència premeditadament repetida a la
poesia de Wang Wei. No és un recurs es-
tèril ni artificiós. Ben al contrari, serveix
per plantejar de manera creïble el fons del
problema: de què serveixen els llibres
davant la destrucció?, què hi pot fer la li-
teratura? Luka escriu aquesta crònica de
la devastació —un paradigma de totes les
devastacions— convençut finalment, des
de la sàvia innocència del nét que li ho
reclama i des dels versos poderosos del
seu amic Seamus Heaney, que farà litera-
tura autèntica si és capaç d’utilitzar la
ploma «com un fusell carregat amb bales
de memòria». Al capdavall, «escriure és
acarar-se sempre amb els pitjors fantas-
mes, amb els reductes més íntimament
soterrats de la memòria». I aquest és un
territori que Vicent Usó domina com nin-
gú.

I ja que parlem de novel·les premiades
tampoc no seria sobrer referir-nos a la gua-
nyadora del darrer Joanot Martorell —Tota
d’un glop, de Pasqual Alapont (Bromera,
2003)—, que, acompanyada d’una cam-
panya publicitària més agressiva que efi-
caç, potser ha acabat patint quasi tot el
que l’editor i els seus assessors imagina-
ren per a convertir-la en un best-seller. Una
autèntica llàstima, perquè Josep Gregori,
també en això, ha volgut ser pioner. L’in-
tent de promoció d’una novel·la com el
que ha fet l’editor d’Alzira no tenia pre-
cedents entre nosaltres. Si Alapont li ha
d’agrair l’esforç, la mateixa novel·la es
ressent d’unes expectatives que ens la pre-
sentaven com un escàndol esborronador.
I avui és difícil escandalitzar ningú, sobre-
tot si es tracta de llançar arguments com
ara que els escriptors s’ho passen d’allò
més bé organitzant-se en capelletes —cosa
sabuda i amb una història llarga, fins i tot
aprofitada literàriament—, o que els pre-

mis literaris són elements clau dels depar-
taments de promoció i publicitat editorials
—fet notori i que no molesta tant perquè
així siga com perquè es faça en contra
d’una política editorial fonamentada en
altres criteris—, o que hi ha editores que
confonen «llargàries de titoles amb profun-
ditats d’arguments» i professors universita-
ris que acaben fent el més terrible dels ri-
dículs intel·lectuals a causa d’una petulàn-
cia poderosa i irreprimible.

De tot això, la novel·la se’n ressent i més
encara quan tot se’ns conta des d’una po-
sició inicial on la caricatura és evident, vull
dir, la radiografia caricaturada del món
editorial. Perquè, si bé es mira, tampoc no
es tracta de ridiculitzar el món editorial
amb pèls i senyals. Si haguera estat així,
hi hauríem vist descrites altres situacions i
no només el costat gris. La parcialitat del
retrat permet, d’una banda, desmitificar
aquest món —si és que encara li queda
res susceptible de sotmetre’s a una opera-
ció semblant— i, d’una altra, remarcar tots
els trets negatius dels personatges que el
poblen i de les seues particulars relacions.
Però algunes d’aquestes remarques tenen
un pes específic, el lector endevina sense
dificultats que compten més, que tot sem-
bla gravitar al seu voltant. Parle, per exem-
ple, d’aquella idea que recorre tota la
novel·la sempre al servei de la denúncia
dels falsos transcendentalismes. Em fa la
impressió que és aquesta l’autèntica cari-
catura de Tota d’un glop, la que ridiculit-
za actituds artístiques i literàries que s’om-
plin la boca de grans intencions, però que
amaguen en realitat totes les falsedats pos-
sibles: «També els artistes i els filòsofs fan
ballar les paraules i els conceptes segons
el seu so, i ningú no els demana comptes
de la correspondència entre significants i

significats; d’això alguns tenen la santa
barra de dir-ne art en majúscules i en tra-
uen un profit pecuniari considerable».

Ara sí que ens hem allunyat bastant del
model de Mira. Tota d’un glop no fa ex-
plícit cap lligam amb els grans de la lite-
ratura. Ben al contrari, sembla com si tot
s’hi haguera concebut si no contra ells,
almenys des d’uns altres paràmetres. A pe-
sar d’això, opine que no hem caminat cap
al no-res. Som dins d’un altre model que,
vist en positiu, no vol renunciar a l’entre-
teniment de molts en favor de la profundi-
tat dels assumptes tractats. Potser l’equili-
bri és possible i, en aquesta direcció,
s’agraeix que Alapont haja començat el di-
buix de la proposta amb un llenguatge
eficaç i amb un ús notable dels recursos
d’organització del relat. Les destreses de
la veu narrativa recorden a vegades els
jocs malabars del Tristram i el to humorís-
tic, contra la broma fàcil, sempre es de-
canta per la ironia intel·ligent. Alapont és
ja una veu coneguda en altres àmbits: el
teatral o el de la narrativa per a joves.
Tota d’un glop és, doncs, la seua primera
incursió en el món novel·lístic. Crec que
darrere dels seus plantejaments hi ha la
convicció de no confondre el desig d’agra-
dar amb la claudicació, ni dels objectius
literaris ni de l’instrument lingüístic. Tots
sabem que, sovint, i amb objectius sem-
blants, tots dos s’han posat sota mínims.

Que Mira, Usó i Alapont siguen valen-
cians és una anècdota. Bé, depèn de com
es mire. Des del model de llengua que em-
pren, el fet ja no és tan circumstancial. Sé
que entre nosaltres hi ha més d’un lingüista
que no perd d’ull cap dels moviments lè-
xics, morfològics, sintàctics i ortogràfics
dels novel·listes contemporanis. Diré sim-
plement que en aquests tres casos els es-
tudiosos de la llengua tenen una autènti-
ca faenassa. Ara només vull afegir que
sobta agradablement que, a pesar de tan-
tes coses, la narrativa en català feta per
valencians haja crescut en els últims anys
a passos de gegant. En quantitat i en qua-
litat. És un miracle? És l’esplendor del dar-
rer esforç abans de la caiguda definitiva?
Deixem-ho córrer perquè no és moment de
posar-nos a esbrinar les raons del feno-
men. Constatar-ho simplement és la mane-
ra de manifestar una certa confusió, la que
es deriva de veure com no paren de fer-
se novel·les de qualitat considerable en
una societat que, amb les estadístiques a
la mà, no té cap interès ni per la llengua
que parla ni pels llibres en general. On
és realment el problema? Fallen les esta-
dístiques? O és que tot plegat és un mi-
ratge?

Vicent Alonso




