
La gran novel·la de Figueres
‘Els jugadors de whist’, de Vicenç Pagès, és un dels títols importants de l’última dècada

S
i Déu se m’aparegués i em 
proposés reencarnar-me 
en una altra persona, dub-
taria un segon entre Sil-

vio Berlusconi per la qualitat de vi-
da i Vicenç Pagès per la qualitat de 
l’obra abans d’optar pel polític ita-
lià, és clar. S’ha parlat sovint de la 
gran novel·la de Barcelona. Són co-
ses de barcelonins. A la gent de la tra-
muntana li és indiferent. Vicenç Pa-
gès Jordà ha escrit la gran novel·la 
de Figueres, la ciutat on va néixer 
l’any 1963. Com Dalí, un altre em-
pordanès genial, sap que les coses 
ultralocals –Roses, el castell de Sant 
Ferran, la llibreria Mallart, els discos 
de Caussa– poden acabar sent uni-
versals.  Els jugadors de whist és un 
dels llibres més importants dels úl-
tims 10 anys. Pagès torna a la novel-
la després d’una incursió brillant en 
l’assaig De Robinson Crusoe a Peter Pan. 
Un cànon de literatura juvenil (publicat 
a Proa el 2006 i traduït recentment 
al castellà a Ariel). 

HUMOR I CINISME / Amb un domini de 
la tècnica narrativa, un humor que 
crepita com les cigales sobre un pi, 
un toc de melancolia amb espurnes 
de cinisme al fons del got. «Religió: 
potser hi hi ha una divinitat, però 
no sé quina. Amor: accepto el divor-
ci i la píndola». Un gran llibre... Sen-
se deixar-se enlluernar per la histò-
ria que està explicant, el novel·lista 
torna a la realitat de la paraula. 
Com a bon català, Pagès és filòleg.  
«–Consenteixo –diu ell. –Con-
sento– diu ella. Ja comencen bé. 
Aquest noi hauria de saber com 
es conjuga aquest verb, hòstia». 

El novel·lista, no obstant, revolu- 
ciona les consideracions dialectals 
habituals, passant d’una variant a 
una altra, del mallorquí discret de 
Biel a l’empordanès dels vells i el 
fabrià urbà del narrador. Això sí,  
les velles paraules calcen botins de 
rocker. 
 A la manera de la primera Fran- 
çoise Sagan, la de Bon dia, tristesa, Pa-
gès té el geni dels títols i sap expres-
sar el malestar de la nostra època. 
De fet, el narrador és un sentimen-
tal com en Jordi, que volia creure en 
l’amor romàntic, però que ha nas-
cut després d’Hiroshima, en ple 
franquisme, i sap molt bé que no  
es pot fer res contra «l’erosió matri- 
monial» «Un títol de pel.lícula per a la  

reflexió: Hasta que el matrimonio nos 
separe».
 La Figueres de Vicenç Pagès recor-
da la París de Rayuela. Com Julio Cor-
tázar, Pagès acumula cites, vivències, 
noms de carrers i de bars, fragments 
de frases en llengües estrangeres i afo-
rismes desesperats. Tota llenya fa foc. 
Ara bé, l’autor té coqueteries d’una 
matrona romana de la decadència. 
Amb una prolixitat sorprenent, no 
pot deixar de ressenyar tots els grups 
de hard-rock, totes les sectes punk. 
«Quan les coses no anaven bé, les fo-
toblocaires també hi penjaven una fo-
tografia bonica, si bé depriment: ai-
xí enllaçaven amb la dark wave a tra-
vés dels posats malencònics a l’estil 
de Sisters of Mercy». Totes aquestes al-

lusions agradaran als entesos. Per mi, 
sona com a música de la Cotxinxina. 
S’allarga una mica... Recorda el Flau-
bert exhaustiu de L’educació sentimen-
tal quan Frédéric Moreau visita totes 
les capelles socialistes...
 Aquest afany de competir amb 
Déu i aquesta voluntat enciclopè- 
dica que ho recull tot com una as- 
piradora alemanya són unes temp-
tatives desesperades de vèncer el 
temps. Pagès ja sap que aquesta parti-
da la té perduda i adapta un últim afo- 
risme. «L’humour est la politesse du 
désespoir». H
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Bezsonoff

El llibre de la setmana. Després de tres assajos i tres 
volums de contes, Vicenç Pagès Jordà entrega la se-
va quarta novel·la, plena de referents musicals, cinèfils 
i televisius de la seva pròpia generació, nascuda en els 

60. Els jugadors de whist revisita els últims 30 anys a 
partir d’un succés que marca tres amics el 1976 i que 
comporta crisis existencials i de parella a l’era de les 
xarxes socials i els fotoblocs.

33 L’escriptor Vicenç Pagès Jordà, durant una entrevista, la setmana passada a Barcelona. 

JOAN PUIG

Una balada assassina

¿Se’n recorden d’aquell eslògan 
d’Avon llama a su puerta? ¿Què dirien 
si qui truca a la seva porta és Bunny 
Munro, un venedor de cosmètics a 
domicili que sembla que li hagi rega-
lat l’ànima al diable? El títol d’aques-
ta novel·la no enganya: Bunny 
Munro només existeix per morir. 
El que li interessa al músic Nick Ca-
ve  (Warracknabeal, Austràlia, 1957) 
és, per tant, el procés de redempció 
d’un antiheroi de Brighton que, a les 
primeres pàgines, es comporta com 
l’epítom de l’egoisme, i li gira l’es-

quena a la depressió de la seva dona 
a la vegada que l’enganya amb pros-
titutes, cambreres i, en els seus som-
nis humits, Avril Lavigne i Kylie Mi-
nogue.
 La mort de Bunny Munro comença 
de veritat quan Bunny Munro i el seu 
fill es queden sols. Només llavors ens 
separem d’un personatge menys in-
teressant del que a Cave li hauria 
agradat –ni un indici de desespera-
ció notem en aquest titella d’apa-
rença bukowskiana– al confrontar-
lo amb el fill perfectament autosu-
ficient i addicte a les enciclopèdies 
que s’ha adjudicat el tenebrós i labo-
riós paper d’àngel de la guarda d’un 
pare que està a un pas de l’abisme. 

És la història d’amor entre Bunny i 
Bunny jr. la que humanitza el punt 
de vista que guia la novel·la, tan ne-
cessitada de la tendresa per neutra-
litzar el vacu cinisme de la seva veu 
cantant. 
 Vint anys després de Y el asno vio al 
ángel, el debut de Cave en la literatu-
ra, és inevitable comparar el seu pro-
tagonista, Euchrid Euchrow, amb 
Bunny Munro. L’alè faulknerià que 
exhalava aquell àngel de la mort 
amb visions bíbliques tenia una for-
ça lírica que no té aquest pobre ho-
me. Les dues novel·les són cròniques 
d’una mort anunciada i estan tru-
fades d’aparicions i psicòpates (a 
La mort de Bunny Munro una subtra-

ma d’un assassí en sèrie vestit de di- 
moni hauria d’haver acabat a la pa-
perera), però Cave, apassionat lle-
trista de les seves tètriques cançons 
amb The Bad Seeds, no sembla que 
sàpiga integrar el registre poètic de 
la seva imaginació en una novel·la 
que hauria necessitat un to més sec, 
més nu. 
 El resultat és pura dissociació: 
un tema country al qual s’han afe- 
git tocs electrònics que el fan mas-
sa bonic. En fi, una balada assas- 
sina embolicada en mil metres de 
vellut.  H
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LA MUERTE DE BUNNY MUNRO 
Nick Cave. Trad: David Fernàndez / 
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El músic Nick Cave embolica en vellut ‘La mort de Bunny Munro’, 
el seu retorn a la novel·la després de dues dècades de silenci literari
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A partir de dimarts es podran adquirir les 
entrades per al xou  interactiu que Cave 
oferirà el 24 d’octubre al Casino de l’Aliança 
del Poblenou (Barcelona), en què alternarà la 
lectura de fragments de la novel·la amb una 
selecció de la seva música. 

Per als impacients: El crit del pere-
sós no és Firmin. És una notable, i 
a moments divertida, novel·la so-
bre la creació, la grafomania i les 
il·lusions perdudes, però no té la 
grandesa simbòlica de Firmin, i 
no repetirà el seu èxit. ¿Significa 
això que no val la pena? En abso-
lut. Significa només que Sam Sa-
vage (Camden, 1940) la va encer-
tar plenament en la seva inobli-
dable epopeia de la rata que llegia 
Dostoievski (corrin a devorar-la 
si no ho han fet ja, acaben de ree-
ditar-la Booket i Labutxaca) i que 
l’ha encertat, però menys, amb el 
peresós d’Andy Whittaker, un nar-
rador i editor en crisi que tot i les 
seves quixotesques divagacions 
ofereix menys atractius que la se-
va peluda predecessora.
 Estructurada a partir dels tex-
tos que el protagonista elabora, 
entre ells cartes, anuncis, relats i 
correspondència al voltant de la 
seva revista (el millor són les se-
ves vitriòliques notes de rebuig), 
El crit del peresós és el retrat d’un 
personatge derrotat que intenta, 
sense aconseguir-ho, conservar la 
dignitat. 
 Abandonat per la seva pare-
lla, ofegat pels deutes, enfrontat 
als veïns i confinat en una casa 

que li cau a sobre, Whittaker juga 
els seus últims cartutxos en tris-
tos flirtejos epistolars i en l’orga-
nització del festival amb què pre-
tén rellançar la seva publicació; 
per a això, a més de reivindicar-
se amb pseudònims i humiliar-se 
davant antics col·legues, idea to-
ta mena d’activitats, inclosa una 
desfilada d’elefants, que revelen 
la seva inversemblant funció sal-
vavides. Somiador irredempt su-
perat per la realitat, el mandrós 
Whitakker (en català es perd la 
polisèmia del títol) és literalment 
un il·lús, un creador ensopit que, 
com el mamífer de la metàfora, 
es mostra incapaç d’actuar i per 
això gemega, acusa i es lamenta. 
I tot això, en mans de Savage, té 
la virtut de donar peu a bastantes 
riallades, no poques reflexions 
i una encertada denúncia dels 
abismes que solen existir entre el 
que un pensa, el que diu i la (poca) 
cosa que al capdavall fa.
 Procrastinació pura, ajorna-
ment continu del deure, en fi, em-
bolicat en ironia de qualitat. Sen-
se la brillantor de Firmin, és cert,  
però amb més elegància i punte-
ria que tanta literatura selecta. Ja 
ho diu  Withakker: «Potser l’spleen 
és el verdader òrgan creatiu». H 
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L’art de 
procrastinar

Sam Savage torna 
amb ‘El crit del 
peresós’ després  
de l’èxit de ‘Firmin’
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