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Sebastià Alzamora ofereix a La
nit de l’ànima una novel·la ini-
ciàtica i visionària, on res és el
que sembla i on tot s’hi val. Els

personatges i els escenaris es transfigu-
ren a batzegades en un viatge al fons
d’una nit tan venèria com arbitrària.
Ben aviat queda clar que el nostre
novel·lista es disposa a passar per l’en-
fant terrible de les lletres locals a qual-
sevol preu. El post-pujolisme
hardcore qualla a la novel·la en forma
de quadres escènics porno-mitològics,
canibalisme satànic, orgies sacrílegues
i una recurrent flagel·lació del catala-
nisme de missa i tortell.

La novel·la circula per una Barce-
lona apocalíptica, envaïda pels lí-
quens després d’unes onades devasta-
dores. El protagonista es diu Faust i
ha venut l’ànima a un editor, però ben
aviat veiem que es podria igualment
haver anomenat Èdip de tant com es
vol beneficiar la seva mare mallorqui-

na i de tant com odia i vol matar el
seu pare catalanista, fan de Llach, lec-
tor de March en edició de Ferraté,
soci d’Òmnium Cultural, seguidor fer-
vorós de Pujol (que apareix a la
novel·la amb el membre viril d’Alza-
mora dins de la boca, vora un ja-
cuzzi). De fet, tot comença amb una
altra fel·lació sacralitzada, retransme-
sa en directe pel beneficiari, que
s’adreça a déu amb verb encès, miso-
gin i esqueixat. Quan la fel·latriu es
nega a combregar el líquid seminal, el
protagonista la viola analment men-
tre prossegueix les invocacions i les
imprecacions a la divinitat. Tot d’una
el membre (la polla, a la novel·la) se li
desenganxa i li fuig caminant sobre
els testicles pasadís avall. El que co-
mençava com una versió bèstia del
Cant Espiritual es transforma en una
mena de ridícula recreació trash dels
dibuixos animats de Tex Avery i a par-
tir d’aquí el protagonista inicia un pe-
riple embogit rere el seu membre (on
li resideix l’ànima) que saltironeja fins
arribar a una peculiar Nit de Santa
Llúcia.

Qui hi busqui alguna dosi de belle-

sa convulsa, de coneixement o de veri-
tat més aviat perd el temps; però qui
hi busqui un espectacle de pirotècnia
verbal, farcit pel bec com un ànec
d’al·legoria i simbolisme, amb infusi-
ons intermitents de teologia docta,
amb no pocs moments divertits i amb
uns quants moments intensos, amb
exhibicionisme de recursos i provoca-
ció constant i extrema, ja sap on anar
a parar. Una de les virtuts (o defectes)
de la novel·la rau en la tendència a
barrejar la diccció solemne i culturalis-
ta amb materials de desguàs: Back to
the Future i Guillem D’Ockham al
mateix plat. La novel·la sembla re-
moure les aigües tèrboles d’un embo-
lic alhora fàustic i edípic amb subtext
patriòtic, sense arribar a dur-nos gai-
re enlloc. Al final, resulta que el joc de
la novel·la més que fàustic o edípic, és
bàsicament narcisista: el que acaba
dominant és l’artifici d’un novel·lista
enamorat de les enormitats que diu i
de les remenades de cul argumentals
que fa el seu protagonista mentre
circula a pèl, amunt i avall per una nit
gòtica, orgiàstica i certament compli-
cada.

MANEL OLLÉ

Placebo

Un ciutadà de Gran Bretanya, deien els diaris la
setmana passada, va agafar un bon dia de l’any
2002 una canoa i se’n va anar a fer esport per les
costes d’Anglaterra. L’home no va tornar a casa; al

cap d’un mes van trobar la canoa, feta estelles. Cinc anys
més tard, l’home s’ha presentat en una comissaria de policia,
a Londres, ha dit que no es recordava de res, i ha declarat
que era una missing person. Per poc perspicaç que sigui la
policia anglesa —i ho és gràcies, entre altres coses, a les
novel·les de Sir Conan Doyle i Agatha Christie— entendrà
que això va ser una tramoia ordida serenament pel matrimo-
ni: al cap d’un any de la seva desaparició, l’home va ser
declarat difunt a efectes legals; la “viuda” va cobrar un tall
de diners de les companyies d’assegurances; i l’home, que de
fet havia tornat a la casa familiar d’estranquis ja fa tres anys,
va ser amagat durant tot aquest temps en una mena de zulo
que la sàvia muller havia construït a la casa conjugal. Volien
viure junts en una nova casa, al Panamà, però l’home neces-
sitava tenir el passaport en regla: la seva visita a la policia ha
desbaratat tots els seus plans, i ara l’espera la justícia, també
el ridícul: “Per a nosaltres, com si vol continuar en el fons del
mar”, va declarar una tia seva, vella i tan ampla.

Molts articulistes han recordat, amb encert, que, als anys
1970, Leonard Rossiter va fer famós el protagonista de la
sèrie The Rise and Fall of Reginald Perrin, en què un execu-
tiu de la City, cansat de la monòtona vida que duia, fa creure
tothom que s’ha ofegat a les aigües de Brighton, per reapa-
rèixer al cap d’un temps, tornar a seduir la seva dona, i dur a
terme una vida més passadora i agradable. El que no he
llegit enlloc és que tant la història de Leonard Rossiter com
la història del Sr. John Darwin tenen molt en comú amb la

narració anomenada
Wakefield, que Natha-
niel Hawthorne va publi-
car l’any 1837, i que Bor-
ges considerava “el mi-
llor relat de Hawthorne i
potser un dels millors de
tota la història de la lite-
ratura” (El gran rostro de
piedra y otras narracio-
nes, selecció i pròleg de
Jorge Luis Borges, Ma-
drid, Siruela, 1986). La

història de Hawthorne no pot ser, en aparença, més senzilla.
L’autor comença la narració amb aquestes paraules: “Recor-
do una història que va aparèixer en una determinada revista
o en un diari vell, explicada com a veritable, i que tractava
d’un home que va desaparèixer de la vida de la seva dona
durant un llarg període ... L’home, amb el pretext que se
n’anava de viatge, va llogar unes habitacions al carrer del
costat de casa seva i allà, sense que ni la seva dona ni els seus
amics sabessin res, i sense la més petita ombra d’explicació
per a un auto-exili com aquell, hi va viure durant més de vint
anys ... Després d’una tan llarga llacuna en la seva felicitat
matrimonial —quan la mort va haver estat considerada
certa, el seu patrimoni saldat, el seu nom llicenciat de la
memòria, i quan la dona portava ja molt de temps resignada
a la seva tardoral viduïtat— va entrar per la porta una bona
tarda, com si només hagués estat absent un dia, i es va
convertir en un espòs amorós fins a la mort”.

La narració de Hawthorne no s’acaba aquí: llavors l’au-
tor comença pròpiament el seu relat, explicant a tall d’hi-
pòtesi tot el que li va passar pel cap a aquell bon home
durant els vint anys que va viure separat de la muller, només
a unes quantes passes d’ella, emprant, entre altres subterfu-
gis, una perruca de color vermell per no ser mai descobert
per una esposa amb la qual, de tant en tant, fins i tot es
creuava pel carrer. El qui va ser mestre de Melville acaba
dient-nos, després d’imaginar-se que l’home passa el llindar
de la casa al cap de tots aquells anys: “No seguirem el nostre
amic més enllà de la porta. Ja ens ha deixat prou matèria per
al pensament. Una part d’aquest pensament prestarà la seva
saviesa per a una moralitat i assolirà la forma d’un trop”
(llegiu “mite”).

És sabut allò que deia Wilde: “La naturalesa imita l’art”,
i, en el nostre cas d’avui, gairebé es podria dir que el senyor
Darwin va imitar a la vida real, sense tenir prou paciència, el
personatge literari Wakefield. Però no ens fem il·lusions: si
l’hagués imitat de debò, s’hauria limitat a presentar-se altra
vegada davant la seva dona, al cap de vint anys de solitud
(aquí resideix el mèrit), sense cap afany de lucre involucrat
en aquesta història. Hawthorne va poder acabar la seva
narració en aquests termes: “Enmig de la confusió del món,
els individus estan tan perfectament ajustats a un sistema ...
que un home, si surt d’aquest sistema, s’exposa al risc espan-
tós de perdre-hi el seu lloc per sempre més”. El senyor
Darwin, lluny de Wakefield, no ha perdut cap lloc en el
sistema del seu món ni s’ha convertit en un mite. És més: ara
torna al món per la via menys misteriosa del sistema de les
nostres vides: la justícia.

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Wakefield i el Sr.
Darwin
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Túnels, de Roderick Gordon i
Brian Williams, és l’enèsima
obra de caire fantàstic procla-
mada com a hereva de la sèrie

Harry Potter i candidata a succeir-la.
Res tan lluny de la realitat. Túnels, la
primera obra dels autors adreçada a
infants i joves, té les virtuts d’algunes
de les diverses sèries que ens han arri-
bat els darrers temps —entre les quals
hem descobert peces i autors
destacables— com ara la consecució
d’aventures que fan de bon llegir, però
també els seus defectes, com ara l’ex-
cés de descripcions, una literatura gra-
tuïta que omple pàgines de paraules
supèrflues, i uns preàmbuls lents i ex-
tensos, i les etiquetes que tantes obres
estrangeres porten a la solapa: el nom-
bre d’exemplars venuts i de traduccio-
ns a altres llengües i els drets per a una
propera pel·lícula. Traduït per Josep
Alemany i Àlex Gombau, Túnels na-
rra el descobriment per part d’un pare
i un fill, afeccionats a les excavacions,

d’un món subterrani que és una mena
de mirall del nostre, alhora que un
món hostil. Entre d’altres, la separació
entre les forces del bé i les del mal, tan
típica del gènere, també grinyola i esde-
vé ambigua.

Tot el contrari és La invenció de
l’Hugo Cabret, del jove autor i
il·lustrador americà Brian Selznick,
que arriba al nostre país de puntetes,
tal com va arribar el primer llibre de
Harry Potter, i pot succeir-li el mateix.
El temps i els lectors ho diran, tal com
van fer amb el jove mag, que elevaren
a la categoria reina i que el portaren a
trencar motllos i prejudicis lectors, i no
les grans campanyes publicitàries que
donen suport a algunes obres, tot des-
prenent un cert tuf de suspicàcia. La
invenció de l’Hugo Cabret, traduïda
per Josep Sampere, és una obra agosa-
rada i innovadora, alhora que precisa i
rodona en el seu desenvolupament.
Quan el lector obre aquesta gruixuda
obra se sorprèn que moltes de les seves
pàgines siguin com fotogrames d’una
pel·lícula —284 il·lustracions per ser
exactes— i que no li calguin infinites
hores per arribar a la pàgina 525. Pot-
ser les hores li caldran per embadalir-
se davant els detalls i la seva realitza-
ció. Tampoc sabrà si es troba davant
d’un àlbum il·lustrat, un còmic, una
novel·la, o una pel·lícula. L’obra ho és
tot alhora. La il·lustració no es contra-

posa amb el text sinó que es combinen
i s’alternen, essent l’una continuació
de l’altre i a la inversa. El llibre és
protagonitzat per l’Hugo, un orfe
—moltes de les grans novel·les infan-
tils els tenen com a protagonistes: Ha-
rry Potter, Matilda, Tom Sawyer,...—
que hereta del seu pare l’afició per la
reparació dels rellotges i un autòmat
incomplet que voldrà arranjar. L’Hu-
go malviu entre els murs d’una estació
de trens, i manté a l’hora tots els rellot-
ges de l’estació. Quan el descobreixin
un vell d’una botiga de joguines i una
noia, res serà el mateix.

Un estrany dibuix, una clau, un
quadern de notes i un autòmat són les
claus d’un misteri elaborat. En ella no
hi ha res de casual. Tant el continent
com el contingut s’uneixen per expli-
car una història màgica, d’intriga i ac-
ció, narrada amb una enorme preci-
sió, tot combinant a la perfecció les
seqüències d’imatges, les fotografies de
pel·lícules i la literatura. Una obra que
acaba essent un homenatge a un dels
primers cineastes, Georges Méliès, i
que es pot qualificar de mestra.
S’allunya de qualsevol tipus de narra-
ció tradicional, i esdevé un exercici
d’estil i de tècnica literària que potser
no trencarà tantes llances a favor de la
lectura com Harry Potter, ni farà escla-
tar tants prejudicis lectors, però si que
obrirà noves vies en la literatura.

Il·lustració del llibre La invenció de l’Hugo Cabret, de Brian Selznick, una obra que homenatja Georges Meliès.

Vies contràries
PEP MOLIST
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