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A primer cop d’ull, la història d’El 
nas de Mussolini resulta atractiva: 
als anys 20, una jove comunista rep 
l’encàrrec d’assassinar el dictador 
Primo de Rivera. S’oculta al Ripo
llès fins que l’organització decideix 
quan és el moment de l’atemptat. 
Des del plantejament engrescador 
fins al desenllaç sangonós, però, 
se succeeixen centenars de pàgi
nes sense tensió, en una de les tra
mes novel·lesques més allargassa
des dels últims anys. La presència 
de Mussolini, a més, es limita a mit
ja dotzena de pàgines.
 LluísAnton Baulenas (Barcelo
na, 1958) és un artesà reconegut. 
Especialitzat en novel·les situades 
en la història recent, publica regu
larment llibres documentats, que 
concatenen situacions creïbles 
amb una llengua convincent. El 
nas de Mussolini, però, no és pas una 
de les seves millors obres. El narra
dor resol amb una morositat tedio
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Baulenas: una bona 
història però estirada

sa, o bé hi passa de puntetes, els escas
sos punts de la trama que es podrien 
convertir en escenes memorables. 
Pel que fa a la llengua, inclou més 
llocs comuns dels que es podria es
perar en un premi Sant Jordi: els ulls 
són “dolços com la mel”, el sol “brilla 
per la seva absència”, un personatge 
queda “xop de perplexitat”... Com els 
Oscars, el Sant Jordi s’està convertint 
en el premi a una trajectòria més que 
a una obra en concret. Baulenas ha de
mostrat que és més que un autor pro
metedor, però El nas de Mussolini no es
tà a l’altura de les expectatives.

33 Carles Casajuana, guanyador de l’últim premi Ramon Llull.
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D’aquests tres llibres, La papallo-
na negra  (Columna. 239 p. 19 €) és 
el que es proposa narrar una his
tòria a partir de les convencions li
teràries més consolidades: el lèxic 
és viu, ric i convincent; la sintaxi és 
accessible sense resultar anorècti
ca; l’ambientació és sòlida; el pro
grés cronològic respon a les exigèn
cies de la trama. Situant la novel·la 
en el món rural de la Catalunya 
d’avui, Antoni Pladevall (Taradell, 
1961) s’assegura una llengua ver
semblant, sense falsedats ni barba
rismes –una llengua que ningú con
fondria amb una traducció. 
 Com succeeix en la narrativa de 
Jesús Moncada, a La papallona negra 
la plenitud lingüística compensa 
l’escassa profunditat dels personat
ges, que –també a causa d’un narra
dor intervencionista que no deixa 
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Pladevall: la plenitud 
de la llengua

gaire marge al lector– es troben més 
a prop dels tipus que dels caràcters. 
En canvi, la trama es desplega com 
un hàbil encadenat d’ocultacions i 
desvelaments, ja que es plantegen 
interrogants que permeten que el 
lector construeixi hipòtesis con
firmables unes pàgines després. 
L’interrogant principal, que es for
mula al començament, no es resol

drà fins a les últimes pàgines, en una 
clausura d’ofici.
 El problema sorgeix quan la tra
ma agropecuària es transforma 
en una relació sentimental entre 
l’hereu del mas i una pija de la capi
tal. Exhaurida la distància narrati
va, el lector assisteix a un idil·li que 
incorpora els tòpics més rebregats 
de l’amorpassió. 

La cultura catalana dubta entre 
simular la normalitat o denun
ciar l’anomalia, entre lliurarse a 
l’estètica o propagar la ideologia. 
Amb L’últim home que parlava ca-
talà, Carles Casajuana (Sant Cu
gat del Vallès, 1954) aconsegueix 
la quadratura del cercle, ja que és 
alhora assaig i ficció. Dels tres lli
bres premiats, aquest era el que 
m’inspirava d’entrada més pre
venció. Em temia una novel·la de 
tesi construïda amb personatges 
unidimensionals. En canvi, el lec
tor troba una trama àgil, que in
corpora els estilemes de la post
modernitat sense renunciar a 
l’anàlisi ni al rigor: Casajuana s’hi 
mostra com un digne descendent 
d’Italo Calvino. 
 En un bloc de pisos buit hi con
viuen dos escriptors catalans: un 
escriu en català, l’altre en caste
llà. Un d’ells s’embranca en una 
novel·la sobre l’últim home que 
parlava català. Dins el bloc desert, 
els dos escriptors es llegeixen, es 
critiquen –amb agror, cordial
ment–, discuteixen les possibi
litats del mercat, els límits de ca
da llengua, la història, la decadèn
cia qualitativa. Els seus debats no 
són ridículs ni esquemàtics, ni te
nen un vencedor clar. Afegimhi 
una subtrama de mobbing immo
biliari i una altra de sentimental, i 
obtindrem una novel·la llegidora, 
que se serveix de manera convin
cent tant de la imaginació com de 
l’argumentació.
 Després de publicar set novel·les 
a Quaderns Crema (una editorial 
en guaret), l’aterratge de Carles 
Casajuana a Planeta resulta im
previsible i estimulant. Més que 
servir per descobrir els grans lli
bres de la temporada, els premis 
tenen aquesta altra funció: pro
piciar canvis d’escuderia, consoli
dar fitxatges,  resoldre dubtes edi
torials. H 
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l llibretere

L’auge del llibre de butxaca 
FERRAN GERHARD
TARRAGONA

La crisi econòmica està impulsant 
les vendes de llibres de butxaca i 
d’altres, de format variat, però amb 
un denominador comú, que és, pre
cisament, l’actual recessió. Ricard 
Espinosa, un dels propietaris de la 
llibreria de Tarragona La Capona, 
confirma aquesta tendència i desta
ca la sortida que ha trobat el llibre La 
crisis ninja y otros misterios (Espasa), de 
Leopoldo Abadía.
 Gener i febrer són dos mesos flui
xos, encara que «no és cap novetat 
perquè passa cada any». Ell intenta 
adaptarse al client en el moment 
de recomanar, però no es resisteix a 
elogiar dos títols que l’han impressi
onat. Es tracta de La solitud dels nom-
bres primers (Edicions 62 / Salaman
dra), de Paolo Giordano, que defi
neix com  a «dur però magnífic», i 
Una dona incòmoda (Proa), de Montse 
Banegas, una autora nascuda a Flix, 

Ricard Espinosa
La Capona.
Gasòmetre, 41. Tarragona

que «narra una història que li ha sor
tit rodona tot i ser una opera prima». 
També destaca l’èxit aconseguit 
per Xulio Ricardo Trigo, nascut a la 
Corunya però resident a Tarragona, 
amb Els secrets de la reina (Columna / 
El Andén), un relat misteriós ambi
entat a Poblet.
 Els escriptors de la zona no tenen 
a La Capona un espai propi, enca
ra que sí que disposen de seguidors 
constants. «Qualsevol novetat d’un 
literat d’aquí té un primer cercle de 
compradors format per amics, cone
guts o persones que segueixen la se
va trajectòria», matisa Espinosa. El 
llibreter es defineix com un enamo
rat del paper i espera que els produc
tes electrònics no acabin amb ell. Es
tà convençut que els dos suports co
existiran en el futur. «Jo necessito 
tocar el llibre i obrir el diari al bar, 
no entendria que aquest plaer de ca
da dia desaparegués», conclou Espi
nosa. H

S’acaben de publicar, en pocs di
es, els llibres que han obtingut els 
premis més ben dotats econòmi
cament de la literatura catalana. 
Tres novel·les que, sense tenir gai
res trets en comú, encaren amb di
ferent fortuna la recta final de  la 
diada de Sant Jordi.

Premis per Sant Jordi
Tres dels autors en català recentment guardonats, Lluís-Anton Baulenas, Carles 
Casajuana i Antoni Pladevall, encaren amb diferent fortuna la diada el 23 d’abril
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