
La millor prosa del moment
Jordi Puntí omple d’escenes memorables les aventures familiars de ‘Maletes perdudes’ 

J
ordi Puntí (Manlleu, 1967) 
és autor dels reculls Pell d’ar-
madillo (1998) i Animals tris-
tos (2002), formats per con-

tes minuciosos que es llegeixen 
sense dificultats i que han rebut crí-
tiques elogioses, han estat traduïts i 
han estat duts a la gran pantalla. Fe-
ia anys, doncs, que s’esperava el pas 
d’aquest autor a la novel·la, sobre-
tot perquè havia transcendit que 
n’estava escrivint una d’ambiciosa, 
que finalment ha vist la llum. L’es-
pera ha valgut la pena perquè Male-
tes perdudes és una combinació har-
moniosa d’imaginació, estructura 
i llengua. La història del camioner 
que té quatre fills repartits per Euro-
pa inclou uns aspectes rocamboles-
cos i una intervenció de l’atzar que 
només un arquitecte atent als me-
nors detalls, i armat amb una llen-
gua plena de naturalitat, podia fer 
convincents. 

ELS ESCENARIS / Del Maig del 68 al 
Londres de l’avortament, del Boc-
caccio a l’aeroport del Prat, de la Ca-
sa de la Caritat al passeig de la Bona-
nova, el lector es deixa portar en un 
viatge a través del temps i de l’espai 
com en les millors novel·les clàssi-
ques –només que aquesta és alhora 
una novel·la familiar, introspectiva 
i d’aventures.
 Amb un control ferri de l’engra-
natge narratiu, Puntí canvia de nar-
rador, avança i retrocedeix en el 
temps, anticipa o oculta dades, or-
ganitza seqüències, dissemina pis-
tes falses i planifica el·lipsis per a 
major gaudi d’un lector que es dei-
xa dur pel joc dilatori, ja que de se-
guida accepta que si el camí és prou 

atractiu, no hi ha pressa per arribar 
al final. I Puntí ha preparat un camí 
ple de capses de sorpreses, d’amis-
tats i de famílies que s’obren com 
un acordió. Amb un joc de miralls a 
l’estil de Citizen Kane, revivim la bio-
grafia del protagonista, una barreja 
entre Bartleby i Wakefield, seductor 
passiu, pare involuntari i solitari de 
vocació.
 L’únic defecte que he trobat a Ma-
letes perdudes és el mateix que trobo 
a la narrativa de Pere Calders: un 
excés de bonhomia indolent. Tret 
d’uns personatges unidimensional-
ment malvats, la resta són tan ten-
dres, comunicatius i ben intenci-
onats que la trama ha d’avançar a 
còpia d’accidents (de trànsit, d’avi-

ació). En una època en què ficció i 
perversió tendeixen a confondre’s, 
en què les novel·les són poblades per 
tota mena de crims abominables, 
Jordi Puntí aposta per una «línia 
clara» personalíssima, sense proble-
mes laborals, ni convivencials, ni se-
xuals, ni mentals. Fins i tot la prosti-
tució, el suïcidi, el robatori o els em-
barassos no desitjats revelen facetes 
simpàtiques. És la seva opció i, llu-
nyana o pròxima, aconsegueix que 
sigui versemblant.
 «Aquestes pàgines no hostatja-
ran gestes ni epopeies grandilo-
qüents», llegim al cinquè capítol de 
la novel·la. En compensació, ens dei-
xa un seguit d’escenes memorables: 
la descripció detallada d’una casa de 

dispeses barcelonina dels anys cin-
quanta, la imatge congelada d’un 
nen que surt al carrer i xuta la bo-
la del món amb fúria simbòlica, el 
moment en què una senyora surt de 
recules de l’armari del veí. Entre el 
moviment perpetu dels transports 
de mudances i el gest petrificat dels 
animals dissecats que presideixen 
la casa on viuen els transportistes, 
Jordi Puntí ens ha regalat uns cente-
nars de pàgines amb la millor prosa 
del moment. H

3 MALETES PERDUDES 
MALETAS PERDIDAS 
Jordi Puntí. Empúries / Salamandra. 
Trad: Rita da Costa. 
450 / 444 pàgines. 17,95 / 17,50 €

VICENÇ

Pagès Jordà

El llibre de la setmana. Un transportista barceloní 
deixa distribuïts per Europa quatre fills: Christof, Chris-
tophe, Christopher i Cristòfol. Viuen a Frankfurt, París, 
Londres i Barcelona i només es troben després de la 

desaparició del pare. És el punt de partida del molt es-
perat debut novel·lístic de Jordi Puntí, que demà arri-
ba a les llibreries simultàniament en català i en la tra-
ducció al castellà.

33 L’Estació del Nord, en un dels barris on es desenvolupa la novel·la, en els seus últims dies.

ALBERT OLIVÉ

Noves arts de navegar

Heus aquí una novel·la que comença 
comparant amb exquisida sensibili-
tat arbres i peixos i acaba consignant 
amb fredor notarial el llistat dels vai-
xells d’altura del port d’Ondarroa el 
1982. Una novel·la que transcorre a 
l’aire, durant un vol entre l’aeroport 
de Loiun i el JFK, i que parla sobre-
tot del mar i els terrers. Una novel-
la que arrenca com una investigació 
sobre l’avi de l’autor i acaba amb un 
poema dedicat al seu fillastre, nas-
cut amb 13 anys mentre ell menjava 

pizza per sopar.
 Una esplèndida i libèrrima novel-
la, en fi, tradicional però infinita-
ment moderna, en la qual caben 
ocells, balenes i bens al costat de 
Picasso, el Facebook i Tom Waits, i 
l’illa de Rockall al costat de les bom-
bes d’ETA, i l’amistat entre Indalecio 
Prieto i Aurelio Arteta –el seu Errome-
rian I obre l’obra– al costat de la his-
tòria de tres generacions dels Uri-
be, incloent-hi l’autor en un exerci-
ci d’atzar i autoficció que evoca tant 
Velázquez com Enrique Vila-Matas. 
I una novel·la, sobretot, que atrapa 
a les seves xarxes, amb els magnífics 
ormeigs de l’estil, desenes d’històri-

es íntimes, universals, plenes d’emo-
ció, inoblidables.
 Després, a més, resulta que aques-
ta novel·la tan plena de poesia i tan 
ben narrada, que uneix l’oralitat del 
berstolari amb els temps de la Viqui-
pèdia, que reflexiona sobre la seva 
pròpia creació i el seu desenvolu-
pament, que homenatja formes de 
vida desaparegudes alhora que ce-
lebra l’acceleració tecnològica, va 
ser escrita en eusquera i ha suposat 
una renovació per a la literatura bas-
ca que alguns comparen amb la de 
Bernardo Atxaga després d’Obaba-
koak. I resulta que la novel·la, com 
va passar amb Atxaga el 1989, i amb 

Unai Elorriaga el 2002, acaba d’ob-
tenir el Premio Nacional de Narra-
tiva, a més del de la Crítica i el dels 
Llibreters d’Euskadi. Resulta, en de-
finitiva, que d’aquesta novel·la se’n 
diran moltes coses, i la majoria se-
ran veritat, o no, com passa amb el 
seu contingut. Però no és això el que 
importa a Bilbao-New York-Bilbao. El 
que importa, el que animarà milers 
de lectors cultes a llegir-la o no, noci-
llers o decimonònics, bestsellers o ex-
quisits, és que aquesta novel·la con-
té en 200 pàgines tots els viatges als 
quals pot aspirar l’ésser humà. Tots, 
inclosos els temporals. I que Kirmen 
Uribe els recorre amb art i sense pa-
gar peatge. Per això vola, encara que 
tingui les seves arrels al costat del 
mar. Per això arriba. H
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L’esplèndida ‘Bilbao-New York-Bilbao’, de Kirmen Uribe, Premio 
Nacional de Narrativa, és a la vegada tradicional i infinitament moderna

NOVEL·LA

RICARD RUIZ GARZÓN

mergentse

L’escriptor 
que passeja 
gossos

ELENA HEVIA 
BARCELONA

Sergio Galarza porta camises de 
llenyataire, és seguidor de l’Atleti 
per culpa de Futre, fan declarat 
dels Stones (la crònica Los Rolling 
Stones en Perú, la resposta llatina 
al llibre de Robert Greenfield, és 
seva) i promet regalar a tothom 
que l’hi demani la banda sonora 
de Paseador de perros (Candaya), la 
seva primera novel·la. O sigui: els 
Stones, per descomptat –«una co-
herència impecable pel que fa a 
la seva filosofia de destrucció»–, 
però també, entre altres, Micah 
P. Hinson, Baxter Dury, Fleetwo-
od Mac i l’Ian Drury de Joy Divisi-
on. Tot bastant clàssic. «La música 
omple la meva vida, però també 
és la responsable de les meves an-
goixes», diu mentre assegura que 
només es posa a escriure quan té 
clares les cançons que vol escol-
tar i que l’inspiraran.
 A Sergio, ulleres de pasta i ten-
dència a utilitzar-se a si mateix 
com a personatge, li agraden les 
novel·les amb sentències que com 
les tornades de les cançons «et fan 
pensar». A Paseador de perros es re-
peteix: «Els escriptors haurien de 
passejar gossos per conèixer la vi-
da més enllà de la biblioteca». 
 No cal dir que en el seu currí-
culum també hi consta que ha es-
tat remunerat per acompanyar 
gossos amb amos enfeinats, una 
tasca reservada a Madrid als emi-
grants. «Passejar-los em va servir 
per sobreviure i per desenvolu-
par-me com a escriptor. És un bon 
sistema per entendre la ciutat del 
carrer, entrar a les cases de la gent 
i escoltar les seves històries».  
 Fa uns quatre anys, Galarza va 
marxar de Lima amb una adver-
tència final. Li va clavar un direc-
te a un crític amb qui mantenia 
una irada divisió d’opinions. «Era 
un temps en què els blocs eren ra-
dicals i irrespectuosos i se me’n 
va anar l’olla, però [somriu] aque-
lla descàrrega d’adrenalina no 
me la treu ningú».  H 

A aquest peruà, nascut a Lima el 
1976, treballar com a passejador de 
gossos a Madrid li ha inspirat la seva 
primera novel·la i li ha valgut la distin-
ció Jove Talent Fnac. 

Sergio Galarza 
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