
Pantone d’amor i cultura

En la literatura juvenil sovint es 
poden trobar exercicis literaris, 
pseudonovel·les, en què l’obra que-
dava exposada a mercè de les noves 
tecnologies, és a dir, títols en què 
l’autor ha anteposat fragments si-
mulats de SMS, xats o correus elec-
trònics per explicar els amors dels 
protagonistes. Això, massa vegades, 

comportava que l’escriptor deixés 
de banda la qualitat. Però finalment 
arriba a les nostres mans un títol en 
què l’autora ha estat capaç de pair 
i utilitzar en la seva justa mesura 
aquesta allau de moderns formats 
de comunicació.
 Rocío Carmona (Barcelona, 
1974), editora i cantant de la banda 
Nikosia, el grup que lidera l’escrip-
tor Francesc Miralles, s’estrena en 
el món de la literatura amb La gra-
màtica de l’amor, una novel·la capaç 

de pujar un esglaó més amunt en el 
difícil món de la literatura juvenil 
contemporània. Aquesta autora ca-
talana ofereix una història en què 
demostra que les lletres i les altres 
arts no són compartiments estancs, 
que els joves actuals es mouen per la 
música, la literatura, la pintura, el ci-
nema i els estris electrònics com un 
peix a l’aigua. 
 Rocío Carmona submergeix el 
lector en el món de la cultura global 
a partir d’una noia catalana que se’n 

va a un internat anglès on descobreix 
els mil i un colors de l’amor: des de 
l’amor a primera vista fins a l’amor 
impossible passant per l’amor no 
correspost o la violència de l’amor. 
Un pantone de sentiments en què la 
Irene, la protagonista, es mou utilit-
zant els mil suports que la cultura 
posa al seu abast, des de les novel·les 
clàssiques com Anna Karènina de Lleó 
Tolstoi fins a L’amant perillosa. Al sud 
de la frontera, a l’oest del sol, de Haruki 
Murakami; des del Concert núm. 2 de 
Rakhmàninov fins a la música punk 
dels The XX; des del correu electrò-
nic fins als SMS passant per l’iPad o 
els auriculars Oboe.
 I el millor de tot és que res de tot 
això sona pedant ni desentona, tot 
es barreja amb naturalitat per oferir 
una bona dosi de cultura. Una cultu-
ra en què el menys important és, pot-
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ser, que tingui el seu suport en un lli-
bre: La gramàtica de l’amor. 
  
MILLOR AMB INTERNET / A l’hora de lle-
gir aquesta novel·la aniria bé que tin-
guéssiu en compte aquest consell: 
deixeu la intimitat del llit o del so-
fà i acompanyeu-vos d’un ordinador 
que tingui connexió a internet. I a 
cada referència de música, pintura, 
cinema, literatura... que trobeu al 
llibre, connecteu-vos a la xarxa per 
obrir noves portes i començar a com-
prendre que només existeix un art i 
que es pot expressar de diferents ma-
neres en cada moment de la vida. Pot-
ser com la gramàtica de l’amor. H
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Álvaro Enrigue explora 
l’origen del narcotràfic
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D
els escriptors mexicans 
actuals, és un dels més ce-
lebrats. Segons les seves 
paraules, Álvaro Enrigue 

(Mèxic D. F., 1969) és autor de «dis-
positius narratius que esclaten en 
determinats moments»; per exem-
ple: Muerte de un instalador (un dels 
més celebrats), Hipotermia o Vidas per-
pendiculares. No obstant, el seu últim 
treball, Decencia (Anagrama), té, sen-
se abandonar la seva habitual iro-
nia, una voluntat molt més tradici-
onal. D’entrada és un relat familiar 
–de la seva línia paterna– al vell estil 
que segueix els últims anys d’histò-
ria del seu país. «De com el molt cele-
brat Mèxic dels anys 20, una repúbli-
ca de Weimar per a mohicans», es va 
acabar convertint en pàtria dels nar-
cotraficants, «amb la fundació del 
càrtel de Guadalajara» els anys 70, a 
partir de la raríssima aliança entre 

els guerrillers amnistiats i els polici-
es que els van ficar a la presó. «Aques-
ta és una novel·la que es pregunta 
com carai hem arribat fins aquí, una 
mirada a l’últim segle mexicà», una 
indagació en l’origen de la violèn-
cia, en suma. L’obra es podria llegir 
només en aquest sentit si Enrigue 
no insistís que està convençut que 
«una novel·la només s’ha d’explicar 
a si mateixa».

LA SENYORA / Des de la portada, la mi-
rada de María Félix, fotografiada 
amb intensitat per Gabriel Figueroa, 
ofereix una de les claus amagades de 
la novel·la. De fet, un dels seus per-
sonatges més importants és reflex 
d’una de les germanes de l’actriu, 
mite suprem mexicà. Enrigue re-
corda una anècdota, més aviat un 
moment màgic, que solia explicar 
el seu pare: la matinada en què l’ac-
triu i la seva germana van arribar en 
vestit de nit a casa seva i ell va estar 
a punt d’ennuegar-se amb l’esmor-
zar. «Vaig arribar a incloure aquest 
moment a la novel·la però després el 
vaig descartar».
 Al·lèrgic als missatges, mentre es-
crivia l’escriptor no era gaire consci-
ent que estava incloent en aquesta 

novel·la una indagació que explorés 
el passat per dir alguna cosa del fu-
tur: «Ho veig ara, però potser és una 
manera de prevenir l’inevitable re-
torn de la dictablanda del PRI l’any 
que ve».
 «¡Quin rotllo que visquem en un 
país en què se celebren els morts!», 

L’escriptor mexicà 
reflexiona sobre la 
història del seu país en 
la novel·la ‘Decencia’ 

recorda que li va dir un amic, i En-
rigue ha de convenir que així és. Im-
mers en aquesta cultura, l’escriptor 
aporta una reflexió i potser una pos-
sible sortida: «Mèxic és un país en 
què tot es negocia i quan es deixa 
de negociar es converteix en aquest 
regne de mort en què som ara». H

33 L’escriptor mexicà Álvaro Enrigue, a Casa Amèrica Catalunya. 
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J Álvaro Enrigue és el germà 
petit del també escriptor Jordi 
Soler, que va prescindir del 
cognom patern i es va quedar 
amb el matern i català. Soler viu 
a Barcelona dedicat, en bona 
mesura, a explorar les històries 
de l’exili republicà a Mèxic del 
seu clan familiar. 

J Per al mexicaníssim Enrigue el 
seu matern origen català és ben 
just una nota a peu de pàgina. 
«Si em parlen de la violència a 
Mèxic contraataco recordant 
les bombes que es van llançar a 
Barcelona per la guerra». Durant 
anys, la catalanitat de l’escriptor 
es va reduir a la possessió d’un 
quadret amb la firma de Cruyff i 
a sentir cada setmana el seu avi 
parlar per telèfon amb Barcelona 
«en una llengua raríssima 
que transformava allò en una 
epopeia».
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