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Nascut a Agres, en 1963, Fran-
cesc Bodí és un dels narradors
actuals més arriscat i sorpre-
nent de l’actual panorama lite-
rari en la nostra llengua. Corat-
jós en l’estil i corrosiu amb un
llenguatge que coneix, trans-
forma i modela com ell vol, el
seu humor àcid i la seua pre-
disposició a les històries huma-
nes amb tocs màgics de ressò
surrealista, han fet d’ell un au-
tor imprevisible. Ha escrit re-
culls de relats i històries per a
joves —gran part d’ells pre-
miats i distingits per la crítica—
però les seues tres darreres no-
vel·les són, al meu parer, les que
més han contribuït a marcar un
estil i un camí: el de la prosa bo-
diviana.

Bodí —guanyador amb Ha-
vanera del premi Alfons el Mag-
nànim de narrativa 2005— tor-
na ara d’aquell viatge secular
per Cuba on una saga familiar
corria peripècies inoblidables, i
ho fa amb una història que
transcorre majorment entre els
paisatges de l’interior del País
Valencià i on els seus personat-
ges lluiten per preservar-los
d’amenaces urbanístiques.

El soroll de la resta, títol que
rep l’última novel·la de l’autor,
guardonada amb el premi Enric
Valor de novel·la 2007, és, en la
línia ja iniciada en Havanera,
una caixa de sorpreses, una his-
tòria d’històries on el protago-
nista viu distintes vides sense
discernir-ne molt bé —ni ell ni

nosaltres lectors— entre l’exis-
tència vertadera i la somiada.

A l’igual que ocorria en L’In-
fidel (2000), premi Enric Valor
de novel·la 1999 i de la Crítica
dels escriptors valencians de
narrativa, i en Havanera (2006)
—totes dues novel·les ben va-
lorades per la crítica— Fran-
cesc Bodí desplega una vegada
més un ventall generós de des-
treses narratives, una prosa
precisa, elegant i rítmica, on la
reflexió, la recreació descripti-
va i els diàlegs s’equilibren en-
tre històries tremendament hu-

manes, històries properes, creï-
bles i commovedores, capaces
d’enxampar el lector des del co-
mençament.

En això, la màgia de Bodí no
falla. Tira la fletxa i encerta,
sempre directa al cor, sense dol-
çors excessives ni grans dra-
mes, amb uns relats lliures d’ex-
cessos, però en el seu punt de
sal, perquè d’ardors i passions,
no n’hi falten mai.

En aquest, però també en al-
tres aspectes, Bodí és un es-
criptor excepcional, un cas de
talent literari, de tenacitat i de
seducció que treballa incansa-
blement des de la discreció d’u-
na ciutat mitjana i d’una profes-
sió poc flamant, però molt me-
ritòria: ensenyar filosofia a «fu-
turs universitaris».

Des de la constància i la pas-
sió, al novel·lista d’Agres li agra-
da construir les seues novel·les
prenent-se el temps necessari
per tal que les històries quallen.
I hem de reconéixer que li fun-
ciona la fórmula. I si bé el repte
després d’Havanera no és qual-
sevol cosa —no dissimularé la
meua admiració i preferència
per aquesta obra— reconec que
l’experiència i el treball han per-
met a l’autor assolir un nivell i
una tècnica capaços d’ajudar-li
a polir un estil que no passarà
desapercebut, ni adès ni ara.

Tant en L’Infidel com en Ha-
vanera i ara en El soroll de la res-
ta està presents aquest estil ago-
sarat i un llenguatge clar i obert,
lliure de prejudicis, amb el qual

Bodí construeix una sèrie d’his-
tòries on la harmonia, la bellesa
de la naturalesa i la complexitat
dels sentiments humans des-
afien els límits de la ficció.

Aquest fil conductor que per
mi tenen les seues novel·les, es
manté a partir de dos elements
que solen combinar-se amb èxit:
d’una banda, Bodí escriu histò-
ries que segresten l’atenció lec-
tora des del primer moment —
tot apropant diverses situacions
humanes als lectors a través
d’uns personatges commove-
dors— i d’altra, les seues no-
vel·les recreen els grans miste-
ris i les coses senzilles de la vida
amb l’elegància i proximitat, amb
l’ajuda d’una prosa contundent,
despullada de detalls sobrers.

Al marge de les diferències
amb les dues novel·les ante-
riors, en El soroll de la resta el

lector retroba aquests trets li-
teraris, així com un tractament
molt captivador del temps—
enigma filosòfic per excel·lèn-
cia i obsessió de l’autor— on
distints temps, el real, l’imagi-
nat pel protagonista, i el del ma-
teix relat se sobreposen en tres
plànols, subjectes tots tres al
temps-vida, vist com la suma o
la resta de dies, segons es mire. 

El temps, doncs, és allò que
el protagonista, ha retrobat en
aquell petit paradís de la Vall
Gallinera on transcorre la his-
tòria. Entre serres, cirers, oli-
veres i aigües turqueses, Bata-
ller, un prestigiós publicista que
ha sofert el seu tercer infart, re-
viu un idil·li després d’haver re-
trobat la dona que fos el seu
amor prohibit de joventut.

Esmaperdut en el silenci del
xoc post infart —silenci que es
fusiona amb el de les tardes de
la primavera i la tardor a la
Vall— Bataller recorda quant a
penes El soroll de la resta, un en-
renou de vida passada que sent
cada vegada més llunyana i es-
tranya. Mentre es debat entre la
vida i la mort, i amagat en un pa-
rèntesi temporal imaginari,
sent —cosa que li ocorria tam-
bé a l’Amadeu de L’Infidel—
que finalment la vida deixa d’es-
munyir-se-li entre els dits, i
pren partit per lluitar i poder
tornar triar.

Amb El soroll de la resta ens
arriba de nou una novel·la on
ressonen, lluny de les diferèn-
cies, els seus treballs anteriors,
bé siga aquell procés de transi-
ció i transformació que sofria
l’Amadeu en L’Infidel o aquell
idil·li amorós d’Havanera al bell
mig d’una natura salvatge on les
persones, els sentiments i els
paisatges tornen a ser, ara tam-
bé, la millor creació humana.

Eduard Ramírez
El primer encert d’aquest llibre
és existir. Perquè té mèrit posar
a l’abast del lector el conjunt dels
contes d’un autor, permetre-li
observar-ne l’evolució i les ten-
dències, alhora que evitar-ne la
dispersió dels escrits entre lli-
bres col·lectius amb poca difu-
sió, és a dir, una probable des-
aparició enmig de la desídia. Re-
coneguda aquesta tasca editorial
rigorosa i el seu valor de con-
fiança, cal regraciar també Pen-
ya. Doncs així compleix el seu
deure de fer-se llegir, segons es-
crigué un conciutadà nostre ci-
tat abusivament. 

Els somnis possibles que co-
mentem és l’ampliació d’una pri-
mera edició de l’any 1997. A les
tres parts de llavors se n’hi afe-
geixen ara quatre, cosa que du-
plica l’extensió del recull. Hi ha
també dos pròlegs, útils i breus,
de Toni Cucarella i de Josep Vi-
cent Frechina. Hi avisen que el
llibre és heterogeni, que entre
«les múltiples capacitats narrati-
ves de Vicent Penya» trobem l’a-
nàlisi minimalista que mostra de-
talls de realitat humana, ele-
ments extravagants o màgics, in-

triga i tradició popular: «Un pas-
seig que es realitza per etapes».

Posant-nos primmirats, cal re-
traure-li que a la pàgina 23 i a la
28 s’hi trenquen uns fulls, quan
tota la vida del nostre idioma
s’han esgarrat. Però té fàcil co-
rrecció per a properes edicions.
A partir d’aquell primer relat,
únic a la primera part, notem
l’assoliment d’una expressió
més segura, esporgada i ajusta-
da. La segona part, «Els captai-
res», presenta un enfocament
més definit del tema de cada na-
rració. Al meu gust hi destaquen
Formigueig, Successos i La con-
trovèrsia, per la cadència acu-
mulativa i humor, també La plat-
ja dels somnis pel seu lirisme
obert. A «Tintatges», la tercera
part, accentua la brevetat d’unes
composicions que transiten la
frontera del microconte, per tal
de fixar-hi llampecs vitals. De-
termina personatges i situacions
fent ús de recursos escarits, i en-
cara que independents, alguns
dels relats semblen connectats.
De vegades practica un acosta-
ment poètic, com ara a La lliber-
tat, i altres imposa un contrapunt
reflexiu. Una anècdota casual

ens transporta, amb llenguatge
serè cap a una nova visió. Uns
canvis de posicions que poden
resultar sorprenents, però que
més sovint ens deixen encurio-
sits, potser cavil·losos. Les ulle-
res, La dutxa i L’incendi en des-
taquen per la profunditat de la
perspectiva, també dels afectes.

«Camp i ciutat» enceta els afe-
gitons que conté aquest renove-
llat Els somnis possibles, i inclou
dos contes que reprenen inte-
ressos de Penya. D’una banda
els lligams entre paisatge, acti-
vitat i relacions humanes. D’una
altra, la presentació de perso-
natges que es retraten davant
d’un altre estàtic, absent. Els
«Pètals» de la cinquena part, ja
siguen breus anotacions o textos
desenvolupats, comparteixen el
sexe com a motor. Amb «Dues
llegendes» l’autor demostra la
consistència de les seues habili-
tats narratives, capaces d’absor-
bir curiositats populars i
destil·lar-les amb un encís ma-
dur. I el llibre clou amb El retorn,
una història que desgrana intri-
ga mentre presenta l’enyor de vi-
vències primigènies, una cons-
tant d’aquests relats.

La producció de 1981 a 2001
forma aquest recull, i permet
comprovar la versatilitat de l’au-
tor, així com la seua evolució i mi-
llora. Com diu un dels seus per-
sonatges, «són la prova evident
del meu pas pel món». Els textos
traspuen el respecte d’un obser-
vador caut, alhora que atret pels
estímuls quotidians, no debades
Vicent Penya també és poeta. S’hi
mostra analític i racionalista, as-
pectes que no sempre fan profit
per a la ficció. Potser eixa és la
causa que persevere a evitar els
efectismes, encara que en alguna
ocasió perda força el remat d’un
conte, i se’ns desfaça entre els
dits. A canvi d’aquest risc Penya
basteix amb fonament, amb se-
riositat de narrador competent,
tant si a la fi sobreïx el lirisme, la
ironia o la perplexitat.

Als aficionats al futbol no els
vindrà de nou aquell menor reco-
neixement i atenció que reben els
jugadors sorgits del planter propi,
i potser Penya corre també aquest
perill. No cal ni dir que en tots dos
casos té el mateix poc trellat. Al
meu torn compartisc la recoma-
nació que fa Cucarella: «Confieu
en Vicent Penya: llegiu-lo amb me-
ticulositat. S'ho val». Aquest és un
llibre valuós per a l’entreteniment
i l’estudi de matisos. I també un
bon regal que guanye per a la cau-
sa lectora, per exemple, una per-
sona que en voreja l’afició però en-
cara no la practica prou.

El món de la publicitat i de la imatge en la nova novel·la de Francesc Bodí
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En «El soroll de la
resta» està present
l’estil agosarat i el
llenguatge clar i
obert de les obres
anteriors de Bodí


