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Joan Garí (Borriana, 1965) és un
escriptor amb ofici capaç de narrar
amb ductilitat lingüística i eficàcia
expressiva. Té mostres brillants de
qualitat estilística exhibides amb gene-
rositat, en ocasions amb excés. Hi
sura una certa petulància innecessària
que desmereix la seua habilitat inqües-
tionable. A Garí, el traeix, en part,
aquesta mateixa facilitat que demostra
tenir i a la qual sembla acomodar-se.
És un novel·lista suficientment amè i
atractiu per no deixar de llegir-lo o de
conèixer-lo, capaç d’oferir —n’estem
convençuts—, obres molt superiors si
s’ho proposa.

La novel·la, bàsicament, és la narra-
ció d’allò que fa, sent i pensa el pro-
tagonista, Víctor Vidal, conseller de
Cultura de la Generalitat Valenciana,
des que li diagnostiquen un càncer
pulmonar fins que mor. Tècnicament,
ens trobem davant d’una novel·la
moderna (amb la diversitat formal
característica respecte de la novel·la
decimonònica, des de Joyce). Una
modernitat, però, intel·ligentment
dosificada, que en cap moment vio-
lenta el gènere però tampoc no el fa
créixer. Adorna i serveix. Li va bé i
ho fa bé: amb discreció i oportunis-
me. Fallen els darrers capítols, quant
a això, on l’opinió dels altres per tal
de completar la figura ja morta del
protagonista no hi afegeix res de
nou. Encara que també podem consi-
derar-los el colofó inevitable de la
història. 

L’evolució d’un malalt de càncer
irreversible és una opció interessant
narrativament ja que (a més de tras-
balsar, com correspon a un element
imprevist: nou i distint) precipita enda-
vant, accelera —de manera impossi-
ble— el ritme lineal del temps alhora
que constitueix una mena de compte
enrere que avança envers nosaltres,
com una ombra que avança retallant.
Dos moviments semblants però opo-
sats, de naturalesa distinta, responen
a una mateixa causa. I, com ocorre
en la vida, solen ser més aviat
moments de recuperació i de balanç
(uns moviments endarrere també
necessitats de temps), d’ultimar coses
com volem que perduren, però també
de darreres i de noves accions: de
noves accions darreres. Es tracta d’un
temps: el temps que resta, on el sentit
del temps esdevé diferent. Però Garí,
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al meu parer, no ha sigut capaç d’a-
profitar la intensitat de les possibilitats
que ell mateix ha sabut plantejar bé.
Entre altres coses perquè no és tan
fàcil. Parlar de la mort és parlar de la
vida i descobrir-ne el sentit, tot d’una,
no és fàcil. L’aproximació metafísica
intentada per mitjà del personatge al
final s’ha quedat en res, per al meu
gust. Una novel·la amb vocació
comercial, com ara aquesta, sols
podrà abordar-ho a mitges i amb la
profunditat pròpia d’un programa de
televisió lacrimogen: com un ingre-
dient per tal de cercar audiència. Res
més. És realista com ho són els reality-
shows.

La novel·la és amena però previsi-
ble. No és exigent ni pretén ser-ho. I
es queda, per això mateix, en terra
de ningú. Certament, hi ha fets deter-
minants que poden convertir un xim-
ple en algú més complex (per bibliòfil
que siga: col·leccionar llibres és l’an-
típoda d’assimilar llibres que, una
vegada llegits, poden ja no tenir-se).
Però no és això el que provoquen els
càncers. El que solen provocar és la
mort. Certament, arran d’un càncer,
poden produir-se coses: haurien de
produir-se coses. En aquest sentit, la
novel·la és realista i, com a tal, no
sorprèn ni té més interès: no afegeix
ni revela res a la realitat ja coneguda
dels lectors. És un èxit de construcció
que aconseguisca posar-nos en la pell
del personatge: la vida podria passar-
nos a qualsevol. Les ingenuïtats i els
acudits fàcils sols resulten acceptables
com a crítica social light. Res que no
siga possible escoltar en qualsevol
casino de poble. Com a escàndol i
denúncia resulta una novel·la fallida:
naïf. En canvi, com a paràbola o
faula, ens trobaríem davant una
novel·la exemplar, moralitzant, sobre
el sentit de la vida i l’existència. On
els animals parlen i els polítics pensen
i senten, com les persones. 

Òscar Petit (clar alter ego de Víctor
Vidal —els pobres són els rics i els
rics són els pobres—) és, al meu
parer, un personatge tan necessari
com fallit, no pel que és —un neteja-
dor de vidres de cotxe d’un semàfor
(ben segur que tret de la realitat) que
recomana Vidal que vaja al psicoa-
nalista—, sinó per allò que Garí pre-
tén que siga. La idealització del lum-
pen a hores d’ara és més un indici de
ximplesa que de fina percepció de la
realitat. Resulta inversemblant i narra-
tivament perjudicial. En qualsevol cas,
representa bé els aspectes de la
novel·la que la converteixen en una
narració conjuntural: d’època. Garí,
confie, pot oferir-nos productes més
ambiciosos d’una manera reeixida, i
passar a la història com un bon
novel·lista i no solament com un
bon narrador, si no es conforma.
Capítols estilísticament tan atractius
com el 20, on es conta el retorn amb
Eva a Venècia ho auguren o l’eficàcia
narrativa del darrer «Dietari Inso-
mne». Estarem al cas.
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