
El premi Man Booker
2006, en català
L’ escriptora índia Kiran Desai
narra en aquesta novel·la les
contradiccions de la doble perti-
nença cultural a Orient i Occi-
dent a causa de l’emigració.
L’autora, que va viure a l’Índia
fins als 15 anys, va guanyar
amb aquest llibre el pretigiós
premi Man Booker 2006. Am-
bientada entre la zona frontere-
ra de l’Himàlaia indi i la ciutat de Nova York, la
narració aborda temes com la globalització, la convi-
vència entre cultures i les dificultats de l’emigració...

L’herència de la pèrdua. Kiran Desai. (Traducció
d’Anna Turró). La Magrana. 351 pàgines. 18 euros.

Una història inspirada
en llegendes orientals
La poetessa i narradora Hermí-
nia Mas ha plasmat en la seva
darrera novel·la la seva passió
pel món oriental. L’autora nar-
ra una història d’amor inspira-
da en llegendes orientals de
dues ciutats de la ruta de la se-
da: Samarkanda i Burkhara, de
les quals en descriu els costums

i la seva riquesa cultural. La narració reivindica de
manera subtil la igualtat de gènere.

Idriss, la noia del fil de seda. Hermínia Mas. Edi-
cions del roure de can Roca. 138 pàgines. 7,50 euros

Suicidis, pors i llegendes
a Prats de Molló
Amb la flaire de les llegendes ru-
rals més colpidores, l’escriptor de
Perpinyà Joan-Lluís Lluís fa tor-
nar al poble de Prats de Molló
una noia que en va marxar des-
prés d’un escàndol. Hi defensarà
el nom de la seva mare, que s’ha
suïcidat. El seu retorn coincideix
amb el d’un ós per les conrades,
signe de trasbals segons els vells. Suggerent novel·la,
premi Crexells 2005, que estrena la sèrie de butxaca
de La Magrana.

El dia de l’ós. Joan-Lluís Lluís. La Magrana. 110
pàgines. 7,50 euros.

Nova novel·la juvenil de
Laura Gallego
La reconeguda autora de literatu-
ra fantàstica Laura Gallego, cone-
guda per la trilogia Les memòries
d’Idhun, ofereix una nova història
amb tots els ingredients per capti-
var els lectors joves. La reina de
Karish té només 17 anys i el seu
regnat promet ser plàcid, però una

conspiració l’agafa desprevinguda: amb les seves ales
inutilitzades és enviada a la temible presó de Gòrlian,
un món primitiu i salvatge d’on és difícil escapar.

Ales de foc. Laura Gallego García. La Galera. 276
pàgines. 15 euros.

Insòlit somni,
insòlita veritat
Lolita Bosch
Empúries
87 pàgines. 11,90 euros

En qualsevol pà-
gina de qualse-
vol llibre d’his-
tòria és fàcil des-

cobrir-hi un manantial
d’arguments literaris
que poden fer feliç a
tot escriptor amb capa-
citat d’inventiva per-
què, al cap i a la fi, el
tòpic és veritat i la reali-
tat supera sempre la fic-
ció: a les pàgines dels
llibres d’història hi figu-
ren embrions de perso-
natges embogits pel po-
der, de personatges tras-
tornats pels accidents
polítics i socials, perso-
natges enderiats per
una quimera, personat-
ges entossudits a portar
a terme aventures destinades al fra-
càs des del primer moment, perso-
natges, en fi, que corren estranya-
ment confiats en el fracàs definitiu
que els espera a l’últim revolt del
camí. De tot això, per exemple, Me-
néndez Pelayo n’entenia amb un
coneixement superlatiu, i pels bus-
cadors d’exquisideses argumentals
sempre hi haurà el filó inesgotable
que és la Historia de los hetero-
doxos españoles. Ara, amb la seva
nova nouvelle, Insòlit somni, insòli-
ta veritat, Lolita Bosch (Barcelo-
na, 1970) explora aquesta ruta li-
terària seguint els passos vitals i els
avatars protagonitzats per Don
Joaquín de la Cantolla y Rico, un
funcionari de l’Oficina de Telégra-
fos Federales de Mèxic que té un
somni i el proposa realitzar al presi-
dent de la República: es tracta de
crear una ciutat als núvols, una ciu-
tat falsa que flotarà al damunt de
la ciutat real de sempre, una ciutat
de globus aerostàtics que es lliga-
ran al món amb àncores gegants,
unes àncores amb argolles que es
clavaran als parcs i als jardins de la
ciutat primigènia. Tant li fa esbri-
nar si les peripècies de Don Joa-
quín de la Cantolla y Rico perta-
nyen o no a les pàgines documenta-
des d’algun llibre de la història de
Mèxic, i tant li fa saber si la seva
existència és real o imaginada; el
que importa aquí és que Bosch re-
cupera el nivell literari que s’havia

dipositat en ella després dels seus
dos primers llibres i que amb l’ante-
rior, Qui vam ser, va baixar estrepi-
tosament el llistó.

Una de les virtuts d’Insòlit som-
ni, insòlita veritat recau en un fet
gens secundari: Bosch podria ha-
ver-se embrancat en una novel·la
de proporcions èpiques on la his-
tòria de Mèxic desfilés davant dels
ulls del lector de manera ortodoxa
i convencional. Però té el detall
d’estalviar al lector l’exercici de de-
mostrar que s’ha documentat nota-
blement sobre el període muntant
un relat que difumina la realitat a
través de l’estratègia de disfressar-
lo de conte més o menys juvenil
—el text, dit de passada, va acom-
panyat d’unes il·lustracions prò-
pies de la literatura d’aquest gène-
re, com si tot plegat estigués volgu-
dament preparat per homenatjar-
lo. Hi ha un to didàctic on es reflec-
teixen les vicissituds històriques
que emmarquen els deliris cientí-
fics de Cantolla, i hi ha també un
to literari on el lector hi localitza
les excel·lències i les mancances de
l’autora. D’entre el primer grup, és
inevitable reconèixer-hi una enor-
me alegria narrativa, una forta ca-
pacitat per entusiasmar amb anèc-
dotes de potència refinada, una vo-
luntat notòria a l’hora de vigilar el
rumb que pren la matèria argumen-
tal. Però també s’hi troben els tics
malèvols del segon grup: Bosch no

es preocupa excessivament pel rit-
me de la prosa, no sembla posseir
gaire estima pels recursos retòrics
de l’estil —és inconcebible, per
exemple, que la primera frase que
es llegeix sigui “Tot li surt gairebé”
perquè és una frase que no
s’entén—, i a vegades es té la certe-
sa que l’idioma original en què
s’ha escrit Insòlit somni, insòlita ve-
ritat és el castellà i que tot plegat és
un cas més de la moda del mo-
ment, de publicar un mateix text
en les dues llengües sense que l’edi-
tor avisi quina és la primera. I és
una llàstima que aquesta descura
estilística que presenta la novel·la
enterboleixi el resultat final per-
què, més enllà de les aventures de
Cantolla en un Mèxic convuls i en-
rarit i on tothom sembla ser reu de
les idees i projectes més enfervori-
dament boges, el que Bosch ha es-
crit és un petit catàleg raonat de
l’art del desvari, de com es vincu-
len la il·lusió i l’engany dels sentits
i de la necessària relació que s’ha
d’establir entre la primera i els se-
gons per convertir el món real en
una veritat insòlita. Potser, al cap i
a la fi, el que fa Bosch és agafar les
peripècies de Don Joaquín de la
Cantolla y Rico en una excusa per
parlar lateralment del procés crea-
tiu de la literatura i, en efecte,
“Ara, aquí, el món és un lloc nou
on cal fer-ho tot. Vet aquí per què
s’inventa”.

La vocació del desvari
PONÇ PUIGDEVALL
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Astrée és una pastora preciosa, de cabells rossos
i rinxolats, que està perdudament enamorada
de Céladon, un pastor alt i prim, de cabell
castany i d’una delicada bellesa. Céladon tam-

bé està perdudament enamorat d’Astrée. Però els pa-
res dels nois no volen saber res d’aquests amors. Les
famílies estan enemistades, com sol passar en aquests
casos. Un dia, Astrée veu Céladon fent-se un petó amb
una altra pastora (no s’adona que és aquesta la que se
li tira al damunt) i trenca amb ell i li diu que no el vol
veure mai més i ell li jura que mai més Céladon no se li
posarà al davant. El pastor entra en una profunda
depressió i es tira al riu per suïcidar-se. Els companys
pastors i pastores (es tracta d’una novel·la pastorívo-
la, com hauran pogut suposar) troben el seu capell de
palla surant pel riu, el donen per mort, i Astrée plora
desconsoladament. Però Céladon no es mor pas. Les
ones del riu, bondadoses, el porten a una platgeta i

allà, inconscient, el troben unes nimfes bellíssimes,
vestides amb túniques blanques, balderes i llisquents,
que fàcilment deixen al descobert un muscle o allò que
els noucentistes en deien una sina, és a dir, un pit. El
troben i se l’enduen, que el noi afegeix ara a la seva
bellesa congènita la qualitat de desvalgut i una
pal·lidesa lunar. Se l’enduen a un castell, on viuen, el
retornen, en tenen cura i una de les nimfes, la més
poderosa, el vol per a ella. Céladon, però, només pen-
sa en Astrée. I, ajudat per una altra nimfa, s’escapa
d’aquella presó daurada. Llavors es troba amb un

sacerdot druïda (m’he descuidat de dir que l’acció té
lloc al segle cinquè, però que tot, vestits i objectes,
se’ns mostren tal com els francesos del segle XVII
s’imaginaven els del cinquè, és a dir, una mica com en
els quadres de Poussin) i aquest, mentre respecta d’en-
trada el desig del noi de fer vida solitària al bosc,
d’alimentar-se només amb baies i arrels, farà els possi-
bles perquè Céladon es trobi amb Astrée i es desfaci el
malentès. Però Céladon és pur, i ha promès que Céla-
don mai més no es presentarà davant d’Astrée. Llavors
el sacerdot druïda recorre a una estratagema: que no
sigui Céladon qui es presenti davant de la noia, sinó
que aquesta conegui la germana del sacerdot, una
monja druïda. Evidentment, la monja en qüestió serà
Céladon disfressat i així ja no serà ell i podrà veure la
noia i alhora mantenir la promesa. L’atracció que sent
la noia per la monja és fulminant. No cal dir que això
porta a tot d’ambigüitats eròtiques i a rebuscades con-
sideracions morals sobre la fidelitat a les promeses i la
manera de trencar-les sense fer-ho. I al triomf de
l’amor, és clar.

Aquesta novel·leta barroca d’Honoré d’Urfé és la
base de l’última pel·lícula d’Éric Rohmer. D’una natu-
ralitat que sorprèn malgrat el tema, és com un rierol
d’aigua clara. Un se sent, enmig d’aquests pastors
idíl·lics, com enmig dels joves contemporanis de la
majoria de pel·lícules de Rohmer. I somriu, i agraeix la
trapelleria del mestre.

COLLS I PUNYS

Astrée i Céladon
NARCÍS COMADIRA

Una de les il·lustracions que ha realitzat Elisenda Estrems per al llibre de Lolita Bosch.
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