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Jordi Soler fabula sobre la 
cara menys heroica de l’exili

ERNEST ALÓS 

BARCELONA

E
n la seva infància a Vera-
cruz (Mèxic), la Barcelona 
de la qual el seu avi va par-
tir cap a l’exili era «idíl·lica 

i utòpica». Aquella en la qual viu 
Jordi Soler, tal com sospitava, l’ha il-
lusionat i desil·lusionat alhora. Per 
exemple «la indústria que existeix al 
voltant del nacionalisme» el va dei-
xar «glaçat». Tampoc en l’èpica de 
l’exili tot és blanc i negre –«vaig néi-
xer còmodament a l’exili», explica–, 
com deixa clar en el seu últim llibre 
La fiesta del oso (Mondadori), en què 
la figura del germà del seu avi, Ori-
ol, de qui es va perdre la pista men-
tre travessava a peu els Pirineus en 
plena nevada, apareix reconstruïda 
amb duresa.
 La foto de la qual parteix la histò-
ria (el besavi, l’avi i l’oncle avi de So-
ler, junts el 1937 al front d’Aragó) és 
real, diu, i també ho són els perso-
natges. La història deriva fins a do-

nar protagonisme a un fantàstic ge-
gant que fa de cabrer entre Setcases 
i Prats de Molló, ajudant primer exi-
liats republicans i després fugitius 
jueus, i acaba amb un desenllaç tan 
inversemblant com simbòlic. En la 
zona grisa, la vilesa del seu oncle 
avi Oriol. ¿On comença la ficció i on 
s’acaba la realitat? Soler es nega a 
aclarir-ho. «Seria com si el mag ex-
pliqués d’on ve el conill. Em sento 
còmode en aquesta penombra, fa-

L’escriptor mexicà 
torna a ‘La fiesta del 
oso’ a la fugida de la 
seva família el 1939

bulant», explica. Inventant un pas-
sat per a la seva família tan imagina-
ri com la Catalunya que enyoraven a 
Mèxic.
 Per cert: també és real l’escena 
clau de la novel·la que passa a Arge-
lers, un lloc del qual Soler no entén 
com es pot convertir sense més ni 
més en una estació balneària «obli-
dant que a la sorra on ara la gent 
pren el sol tranquil·lament es va pa-
tir tant». H

33 Jordi Soler, aquesta setmana a Barcelona.
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Jean Hubbard, columnista de te-
mes de salut, s’instal·la en la fictí-
cia illa de St. Jacques, en un idíl·lic 
oceà Índic, per passar-hi un any 
amb el seu marit, Mark. Deixen 
sola a Londres la seva filla Victo-
ria, que té cura de la casa famili-
ar i de la seva pròpia vida. La sor-
presa salta quan Jean descobreix 
una carta dirigida al seu marit, 
en la qual una amant, Giovana, 
l’anima a entrar en un compte 
de correu electrònic que ha obert 
per a ell. En lloc de confrontar im-
mediatament el marit, ella deci-
deix anar a un cibercafè i tafane-
jar una mica. La coartada argu-
mental és feble (ella ha de sortir 
corrents per fer-se una mamo-
grafia; ell és al bany), però resul-
ta útil per a l’excel·lent arrencada 
de la trama de Vincle.

VINCLES / Durant més de dos me-
sos, Jean adoptarà la personali-
tat del seu marit per intercanvi-
ar missatges eròtics amb l’amant 
d’ell. Situació de conflicte ideal 
per a una novel·la. Té la virtut, a 
més a més, que se’n deriven un 
munt d’assumptes associats amb 
interès i profunditat: el drama de 
fer-se gran, la necessitat de deixar 
anar les regnes dels fills, la tensió 
entre individu i parella, els esfor-
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ços que exigeix mantenir una car-
rera professional... Potser si l’auto-
ra, Isabel Fonseca (Nova York, 1963), 
s’hagués acontentat amb això, que 
ja és molt, hauria resultat una novel-
la excepcional. No ho va fer. Per en-
dinsar-se en tot el que hem esmen-
tat escull un camí d’espirals, obre i 
abandona subtrames, s’introdueix 
en complexitats argumentals que 
la distancien cada vegada més de la 
magnífica arrencada. 

LA SOLIDESA D’ISABEL FONSECA / I enca-
ra que la història es tanqui reblant 
diverses vegades el clau per intentar 
lligar tots els caps, aquesta satisfac-
ció última arriba tard; després que 
el lector hagi sentit que se li pren el 
millor de la novel·la. Llàstima, per-
què el text és intel·ligent, l’escriptu-
ra molt sòlida, l’ambientació illenca 
resulta vívida i rigorosa i el resultat 
final és més que interessant. 
 Fonseca és la dona de Martin 
Amis, dada que no ha d’influir en 
el judici tot i la seva omnipresència 
promocional; també és coneguda 
prèviament per l’excel·lència de la 
seva obra assagística. Cap d’aquests 
dos detalls, tot i ser d’obligada men-
ció, ha de portar-nos a oblidar que és 
una primera novel·la i que, com a tal, 
està plena de promeses. H
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