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d’altres, que s’estira fins el sarcasme,
el cinisme o el surrealisme. (Per cert, ni
ara ni ací és el moment, però seria
interessant establir la línia de connexió
d’aquesta avantguarda a Tavernes de
la Valldigna. Josep Enric Grau, Joan
Vicent Clar, la revista Tuacte, Amanida
Peirot, Francesc Bononad...). 

Havent esmentat la forma i amb la
intenció d’aportar un element crític
constructiu, hauria de dir que al meu
parer hi ha un excés de preocupació
per l’estructura formal del llibre i les
narracions, algunes massa esquemàti-
ques i amb falta d’una major consistèn-
cia argumental i narrativa. De vega-
des, fa la impressió que la concepció
del llibre és més un exercici personal
de l’autor que no un exercici literari per
al lector, alguna cosa així com si la pre-
meditació formal i l’exposició de les
eines literàries de què disposa predo-
minés sobre tot allò estrictament literari.

Personalment, però, per damunt d’a-
quest petit «defecte», que atribuesc a
ser un primer llibre, el que més m’inte-
ressa és el que fa entreveure, les
expectatives que crea com a narrador,
les possibilitats que intuesc darrere del
món que hi mostra, la imatge i la com-
plexitat de la realitat que retrata, el seu
esforç per aprehendre-la literàriament. 

Darrere dels relats d’Empremtes en
la neu hi ha un autor que demostra de
manera fefaent la seua intel·ligència
personal i narrativa, la seua formació i
una gran capacitat reflexiva. Bononad
és un escriptor que té coses a dir i, el
que és més important encara, un
autor que té una perspectiva de la rea-
litat distinta. Hi resulta força significa-
tiu el punt de vista narratiu en Essència
de Manhattan, o en La vida o el rec-
tangle de les Bermudes o en Utopia
d’Avracatal. Això —que ja és moltís-
sim— és el que més em mou a creure
en els valors d’aquest autor i aquests
relats; això i la proposta vers el lector,
el qual es veu obligat a llegir atenta-
ment, a tenir amplis marges per a defi-
nir límits i fondàries i, a més a més,
guardar-se una última pàgina en blanc
per a tornar a començar, per a seguir
la línia de la seua imaginació.

Empremtes en la neu és el llibre atre-
vit i suggeridor d’un escriptor que hau-
rem de mirar amb ulls de futur ateses
les expectatives que genera. Benvingut
al club!

Rafa Gomar

de l’eternitat de l’existència. L’home vol
reptar la mort i l’avenç tècnic s’utilitza
per traspassar la força de la natura.
Aquests contes d’en Levi són una crítica
ferotge al regne del «progrés» que el
segle XX ens ha fet creure. El progrés
tècnic va de bracet dels estats, dels inte-
ressos capitalistes i contra les «races
reprovables com la jueva» —com veiem
en el conte Cap de setmana de la ter-
cera secció.

La tercera part del recull porta per
títol «Lilit». Aquests relats s’apleguen
sota el títol de les tres conjugacions pos-
sibles del temps d’indicatiu: perfet, futur
i present. Els primers contes d’aquesta
secció tracten diversos fets ocorreguts
als camps d’extermini. Impactant i ater-
ridor és el conte El rei dels jueus. A-
questa narració explica la dissortada
experiència de Chaim Rumkowski, que
fou el president del gueto de Lod´z
entre l’any 1940 fins a la tardor del
1944. Aquest home embogit es va pen-
sar que era una mena de rei o profeta
del gheto i va dirigir-lo de manera
despòtica. En aquest relat s’analitza el
deliri del poder, ni que sigui en situa-
cions tan dissortades i estrambòtiques.
Hom vol el poder com el drogoaddicte
necessita la dosi diària de morfina.
Rumkowski és alhora botxí i víctima del
mateix engranatge del sistema totalita-
ri. Un sistema que crea unes condicions
en les quals la consciència deixa de tro-
bar-se adequada per a fer el bé. El
mateix totalitarisme elabora complici-
tats estranyes entre víctimes i assassins.

El conte El sisè dia és captivant.
Explica com uns éssers d’un altre plane-
ta semblants a nosaltres volen crear una
nova espècie humana. Fins i tot es paro-
dia sobre el tema del dimorfisme
sexual. El protagonista del conte,
n’Ormuz, de manera irònica i in-
tel·ligent, qüestiona l’«eficàcia» de la
diferenciació sexual: «tindrà avantatges
fins i tot per a l’individu (tot i que, pel
que fa a mi, es tracti d’avantatges de
durada bastant breu); però qualsevol
observador objectiu ha d’admetre que
el sexe ha estat en primer lloc una
espantosa complicació i, en segon lloc,
una font de perills i de problemes».

Com els grans narradors en Levi
s’expressa de manera clara. La llengua
és molt ferma i els temes aspres i irò-
nics et captiven. I a l’hora és capaç de
ser optimista quan tesmonia uns fets
tan dissortats.

Adrià Chavarria

Apunts
del segle XX

El nou-cents va ser el segle dels «alli-
beraments» culturals i polítics, però
també el de les guerres, camps d’exter-
mini i d’incomptables Troies destruïdes.
Primo Levi, després de l’experiència,
travessa la realitat amb una mirada
afuada i crítica. No es pot fer d’una
altra manera. Els lagers són un pou de
malsons eternament inquiets. La duresa
dels fets rescabala un cop i un altre la
memòria. Rememorar. Qui recorda
evoca. Molts cops, a causa del dolor,
hom vol oblidar. Els supervivents, de
vegades, volen oblidar. No poden. La
força desencarnada del lager és un
segell que no s’esborra pas amb facili-
tat, com escriu Levi en el conte El nostre
segell. Els contes són petits laboratoris
que, de manera continguda, narren els
esdeveniments a vol d’ocell. A propòsit
de la narrativa, en el conte La desdodi-
ficació, en Levi ens adverteix que
cadascú té el seu codi particular i que,
a més a més, són molts pocs els escrip-
tors que saben escriure amb claredat i
que aconsegueixen ésser explícits.    

Aquest recull de contes és dividit en
tres parts. Porten per títol: «Històries
naturals», «Defecte de forma» i «Lilit». A
«Històries naturals» es nota la formació
química d’en Levi. Temps ha ja la va uti-
litzar en el desmantellament d’uns dels
camps d’extermini, quan amb el metge
Leonardo Debenedetti redacta l’Informe
sobre l’organització higienicosanitària
del camp de concentració per a jueus
de Monowitz (Ellago Ediciones,
Castelló, 2005). La Bella Dorment al
congelador és un relat extraordinari. La
Patrícia és la bella dorment que vol l’e-
terna joventut. Un cop a l’any és des-
pertada pel seu aniversari. Finalment,
però, abandona l’existència adormida i
s’escapa del congelador amb la com-
panyia d’un home que s’ha enamorat
d’ella. Aquest conte desplega el somni
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