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«T’agraden els vagons d’aquesta línia
perquè, encarats a banda i banda en
dues úniques fileres, els passatgers es
poden observar els uns als altres amb
deteniment.» Aquesta línia és la núme-
ro cinc del metro de Barcelona, la
blava, que fa un recorregut des dels
afores de la ciutat, al barri d’Horta, tra-
vessant el nucli urbà amb un traçat
paral·lel al mar, fins als altres afores, i
arriba a Cornellà.

La novel·la de Ramon Solsona és un
exercici narratiu d’una bellesa sòrdida.
L’observador entra al vagó a la parada
d’Horta i assaja el joc que tots hem
practicat: imagina, a partir dels detalls
visibles de la fesomia, del vestit, de
l’actitud dels viatgers, quina mena de
vida duen. Com si els llegira les línies
de la mà. El joc, però, va més enllà
encara, i s’allarga cap al passat d’a-
quests anònims protagonistes i, fins i
tot, cap al futur. El narrador ens els des-
criu físicament i, amb unes pinzellades,
ens els farceix d’una vida que conver-
teix aquests vianants en personatges.
Hi ha, doncs, catorze línies narratives
que l’autor, en algunes ocasions,
creua, per donar-li la forma de novel·la
al reguitzell d’històries. En algun cas,
per exemple, dues persones que seuen
l’una a la vora de l’altra no es conei-
xen, però s’intercanvien correus elec-
trònics, o un personatge que, en una
determinada parada, ja ha desapare-
gut, apareix en la història d’un altre
que tenim, en aquests moments, a
tocar de la mà. Com podeu imaginar,
a més, els capítols tenen, cadascun, el
nom d’una de les parades, ordenades
segons el recorregut que fa el nostre
o b s e rvador omnipotent, que atorg a
favors i desgràcies als seus companys
de viatge. 

De l’exercici de Ramon Solsona en
resulta un volum molt apte per a la
gent que ens agrada que ens conten
històries, i per a la legió de practicants
d’aquest vici de farcir la carcassa de
la gent que veiem amb una història
versemblant o admirable, segons l’es-
tat d’ànim que ens empeny a cada
viatge. Línia blava s’escau, a més,
amb aquesta atmosfera que es cre a ,
p a rt i c u l a rment a la cinquena línia del
m e t ro, poc il·luminada però dissenya-
da d’una manera, com hem dit en
c o m e n ç a r, que fa que els viatjants esti-
guen uns de cara als altres, i que els
que seuen puguen passejar la vista
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fàcilment pels que es recolzen als aga-
fadors. El trajecte amb metro és, cer-
tament, en aquesta línia més que en
d ’ a l t res, un parèntesi obligat de re f l e-
xió. Si no portes res per llegir, tens
dues opcions: o bé deixes que la teua
vida se’t projecte sobre la foscor dels
c o rredors que apareixen a les fines-
t res, o bé imagines les vides dels
a l t res. I el narr a d o r, ja se sap, és Déu.
Ha optat per descobrir-nos les entran-
yes de la dona que va venir
d’Andalusia, la xica africana que té
por de tornar al poblat, l’home ample
d’espatlles que volia fer triomfar la
seua filla al bàsquet, etc. La capacitat
del narrador per desvetllar-nos què
passarà després, els dies posteriors o
fins i tot què els passarà a alguns dels
personatges fins al final de la vida
c o n f e reix sovint, a la narració, un cert
a i re de fatalitat, una certa re l a t i v i t z a-

ció del dia a dia que s’adiu molt, com
dèiem, amb aquesta atmosfera gro-
guenca de la línia blava. El vagó
d’històries palesa la magnitud de la
lluita per la vida, especialment visible
als ro s t res de la gent de la ciutat, arr i-
bats de tot arreu i que entropessen als
topants de la quotidianitat, quan una
picada d’insecte els impedeix d’acudir
a una cita crucial, o una llambre g a d a
a un cartell publicitari els amarga per
s e m p re l’existència. Cal destacar
especialment, doncs, la capacitat ima-
ginativa de Solsona, que crea petites
grans històries a partir de detalls
ínfims (una cella partida, unes taques
de pólvora al coll o un maletí); histò-
ries que en contenen d’altres que a
penes lluquem i que voldríem també
c o n è i x e r, en una espiral de curiositat
m a l s a n a.

És cert, però, que el relat en conjunt
(no els petits relats que inclou) perd
una mica de gràcia tan bon punt se
n’esclareix la fórmula i vénen noves
parades de metro que incorpore n
algun fil argumental nou. En el meu
cas, però, vaig recuperar l’interès per
la novel·la a mesura que veia que hi
havia coincidències d’uns personatges
a les vides dels altres. Esperava que
l’autor haguera aprofundit més en
aquest recurs narratiu, si voleu, tan
recurrent al cinema, el de conèixer la
vida de diverses persones i després
veure-les coincidir a la mateixa escena. 

Línia blava és, com he dit, d’una
bellesa sòrdida, que ens commou a
t rossos, que ens encurioseix si hi
estem predisposats i que practica
aquella prosa impol·luta dels escrip-
tors bons lectors. No és una novel·la,
però, per als ortodoxos del gènere ,
que hi veuran una gavella d’històries
sense lligar. 

I tanmateix, què voleu que us diga,
en una literatura amb tantes ínfules
cavernícoles i gent que nega el pa a
les novel·les que no tenen línia directa
amb el pastor de Solitud, la prosa que
fan aquests «funcionaris de la literatu-
ra» (si és que per funcionaris s’entén
gent que s’hi guanya la vida, d’una
manera més o menys directa, o gent
que escriu cada dia, o què volien dir,
si no, els atorgadors de premis literaris
excelsos?) és un entreteniment tan vàlid
com legítim, i fins i tot, si se’m permet,
intel·ligent.
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