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variants. És una manera de dir que la
narració ha de deixar intuir quelcom
d’implícit, que transcendeixi els fets
evidents. El problema d’aquest llibre,
potser, és que en bona part dels contes
aquests postulats no es compleixen i els
relats s’allargassen a l’entorn d’un acu-
dit, o es limiten a una facècia argu-
mental o lingüística sense més. 

Un dels relats que efectivament fun-
ciona, articulat al voltant d’un fet
còmic, és «La tomba de la professora
de llengua»: elements mínims però per-
fectament cohesionats, sense palla.
Una làpida amb faltes d’ortografia,
gravada entusiàsticament per un exa-
lumne «que s’havia sumat a l’homenat-
ge pòstum», és l’únic que cal perquè el
presumpte homenatge reveli irònica-
ment el fracàs de la professora. Més
llarg i amb to sentimental, «La tomba
del dabbawallah», la història d’amor
callat d’un traginer de menjar de

Bombai envers la dama a la qual ser-
veix durant trenta anys, es resol amb
un bon tomb argumental que aconse-
gueix transmetre la història oculta de
què parlàvem: l’amor del traginer, en
certa manera i també en silenci, ha
estat correspost.

Hi ha casos en què la història sona a
llegenda de tertúlia amb cigaló i cali-
quenyo als llavis: en «La tomba del
defensa central», de moncadiana comi-
citat èpica, trobem l’accidentat enterra-
ment del «Trencaossos», jugador que
en les lligues comarcals ha deixat coi-
xos innombrables davanters rivals.
L’al·lusió a Jesús Moncada no és gra-
tuïta: ell mateix és el protagonista d’un
parell de contes elegíacs. Com si fos
«El otro» de Borges, «La vida pòstuma
de Jesús Moncada» fa coincidir un
Moncada jove amb el pòstum, «ell i
l’altre ell», en un cafè de l’antiga
Mequinensa. I en «Rèquiem amb final
feliç», Solsona tracta amb freda mala
bava uns turistes alemanys que pes-
quen silurs al pantà de Mequinensa,
ignorants de la història del lloc i a pocs
metres de les cendres de l’escriptor.

En un altre ordre de coses, l’estil és
una de les cartes fortes que vol jugar
Solsona: transparent i tècnicament vir-
tuós. A Cementiri de butxaca no s’hi
troba ni una cacofonia, ni un proble-
ma de construcció, ni frases maldestres
o repeticions lèxiques. Cap grinyol.
Tanmateix, i sense obviar les virtuts
—rares, avui dia— esmentades, la
prosa tan mesurada de Solsona només
va a favor dels relats en alguns casos.
L’ús del llenguatge és precís, certa-
ment, en oposició a metafòric. No hi
ha connotacions; i si hi són provenen
dels fets en si i de l’estructura de la
narració. Aquest estil transparent des-
plaça del tot l’atenció cap als perso-
natges i els motius argumentals, i quan
aquests no convencen (per massa
esquemàtics, banals, estripats o face-
ciosos), no resulta gens expressiu. 

Cementiri de butxaca, sens dubte, és
un llibre amè, amb alguns relats on tot
funciona com un rellotge i que propor-
ciona força somriures. En canvi, en
molts d’altres —massa— deixa en el
lector una sensació d’inanitat i poca
cosa. Com les pràctiques de digitació
d’un pianista, aquests altres relats
també són precisos, harmònics, fins i
tot agradables. Exercicis perfectes.
Però la música és una altra cosa.

Jordi Rourera

Cementiri de butxaca, de Ramon
Solsona, deixa el lector amb una sensa-
ció només aparentment contradictòria:
d’una banda, el llibre està ben escrit i
es llegeix d’una tirada. El tenyeix una
certa ironia benigna i tendra, amb un
punt d’absurd i unes gotes d’humor
més o menys gruixut. Agradable i lle-
gidor. De l’altra, malgrat aquests trets
positius, és un llibre tan lleuger, tant,
que, amb l’excepció d’algunes peces
plenament reeixides en la seva hora-
ciana humilitat, no deixa cap pòsit. No
cal dir que la senzillesa de motius, estil
i recursos no és cap obstacle per
expressar complexitat; és que en la
majoria d’aquests relats no es va més
enllà i la senzillesa s’esgota en ella
mateixa.

Cinquanta-un relats breus o molt
breus utilitzen el recurs del denomina-
dor comú: tots tenen una tomba o un
cadàver que juga un paper important
en la història. De vegades, són tombes
en sentit literal; d’altres, el lloc o les cir-
cumstàncies de la mort d’un personat-
ge. Com a atractiu complementari, tro-
bem que alguns dels relats estan rela-
cionats subtilment entre ells mitjançant
personatges, localitzacions o alguna
connexió argumental. El fet que la
majoria dels títols continguin la parau-
la tomba i s’agrupin en les seccions
«Sector Est», «Sector Oest», «Sector
Nord» i «Sector Sud» ajuden a veure el
conjunt com el cementiri que se’ns diu
a la coberta. Un àmbit literari adequat
per riure’s amablement del mort i del
qui el vetlla. 

Els relats exploren tot un ventall de
possibilitats, des de la farsa (un funeral
on la vídua d’un deutor posa els cobra-
dors tòpicament disfressats de Pantera
Rosa, Torero i Home del Frac a distreu-
re la canalla)  fins al drama d’un nadó
trobat en un contenidor mentre la seva
mare adolescent es dessagna en un
aparcament, passant per històries d’a-
mor i desamor, fantàstiques i, sobretot,
tragicòmiques. Els millors contes són
els que se cenyeixen als postulats d’u-
nitat d’efecte i cohesió absoluta dels
elements que els constitueixen. Aquells
en què no trobem divergències de to i
on la resolució, si bé és imprevisible,
no sobrevé perquè sí, d’una manera
que no es pugui justificar segons la
lògica del relat. Ricardo Piglia afirma-
va que en tots els contes hi ha dues
històries, una d’evident i una altra de
secreta, i que la segona és la clau de
la forma del conte i de les seves


