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LLIBRES

a retronxa és el vers que es repe-
teix al final d’algunes estrofes en
alguns poemes. A Àngels a l’anda-

na no hi ha retronxa, però sí que hi ha
dos personatges que pràcticament són
morts, tot i que no acaben d’anar-se’n.
Són a l’andana. El primer, Enric Prat, té
55 anys, dues filles, està separat. Mentre
fa cua en una oficina bancària de Barce-
lona, té un atac de cor. Podria haver
mort, però un dels dos metges de l’hos-
pital on el porten el salva. Quedarà en
coma com Teresa, una dona a qui un
motorista va atropellar fa cinc anys i
que és àvia de Laura, llicenciada en me-
dicina i resident de segon any a l’hospi-
tal on hi ha Enric. Laura acabarà tenint-
lo al seu càrrec. Jordi Boixadós ha escrit
una novel·la senzilla, de capítols curts i
frases curtes en què dues persones que
fan vida vegetativa expressen els seus
sentiments, pensen en la gent que esti-
men i reflexionen sobre la mort, sobre el
seu passat, sobre Déu i sobre l’amor. És
també el que fan els seus familiars, encara que no ho facin tots sempre
directament. Boixadós ens aboca a la reflexió fàcil en aquesta novel-
la, també a l’emotivitat i a la compassió. No esquiva la lliçó moral,
que és, pel meu gust, massa tòpica. També m’ho ha semblat el to sen-
timental d’alguns fragments. M’imagino que Àngels a l’andana es di-
rigeix al gran públic. «No sé com s’ho deuen fer els editors d’aquesta
mena de llibres, perquè només els compra el meu cunyat», pensa un
moment Enric Prat referint-se als llibres d’assaig que llegeix Ramon.
Esperem que no sigui el cas d’Àngels a l’andana, una novel·la d’una
volada amable malgrat el tema i d’un vol una mica ras, si bé és cert que
ajuda a pensar en la dignitat de la vida i també de la mort.

L
XAVIER CORTADELLAS xcortadellas@presencia.cat

Dos adéus amb retronxa
Jordi Boixadós reflexiona sobre la vida i la
mort a «Àngels a l’andana»

«ÀNGELS A
L’ANDANA»
Autor: JORDI BOIXADÓS
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 256 / Preu: 18€

Una novel·la sobre la
vida escrita des de
l’òptica de dos malalts
en coma, un home que
ha patit un atac de cor i
una dona que va tenir
un accident.
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arles Alberola comparteix amb
Jordi Galceran el fet de ser els
dos comediògrafs més sòlids

del teatre català actual. L’escriptor bar-
celoní ho mostra amb la seva provada
mestria com a autor i traductor, el perfil
del d’Alzira respon al d’un home de tea-
tre total (director, actor i dramaturg)
que enllesteix els textos amb l’ajut de
professionals amb els quals construeix
cada nou espectacle. Els seus muntatges
es basen en històries nascudes de la quo-
tidianitat més immediata, expressada
en un llenguatge viu i proper i amb un
humor agredolç que engavanya l’espec-
tador. A Que tinguem sort! Alberola és de
nou l’hàbil faedor d’un model teatral,
en què les fronteres entre ficció i realitat
es confonen voluntàriament com mai.
Reprèn amb una certa contenció emoti-
va els temes de l’amistat i el pas del
temps d’Almenys no és Nadal (2004), un
dels seus textos més impactants. Uns te-
mes que ara l’han tocat més de prop,
com es desprèn de les dedicatòries de l’obra. Més enllà del recurs del
«teatre dins el teatre», posa la pell de gallina descobrir-hi a través dels
intèrprets/personatges de Carles Alberola i Alfred Picó la mirada en-
telada de melangia cap a un passat personal i col·lectiu que no torna-
rà a ser mai més allò que va ser possible que fos, ara quan València «és
un desastre» sense futur per al món teatral més genuí. Aquest cop, Al-
berola no s’està d’anotar l’empremta política i social que es viu al País
Valencià. Com a espectador que he vist créixer artísticament el teatre
en català en els últims anys, no puc deixar de lamentar el que, amb
compte i mesura, expressa Alberola en un text i un muntatge que
hauríem de conèixer tots. ¡Qué bonita es nuestra lengua! Mutis.
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Malenconia valenciana
Quan encara «tot està per fer» i tot hauria de
ser possible, nou text de Carles Alberola

«QUE TINGUEM
SORT!»
Autor: C. ALBEROLA
Editorial: BROMERA
Pàgines: 112
Preu: 9,95 €

Dos actors ens
conviden, abans
d’assistir a l’última
funció, a ullar el passat
enmig d’un present
desconcertant.
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«PRÓXIMA ESTACIÓN,
CATALUÑA»
Autor: MANUEL MEDINA
Editorial: PLAZA JANÉS
Pàgines: 352
Preu: 19,90 €

L’advocat andalús Manuel Me-
dina, nascut en els difícils anys

de la postguerra, va veure, quan era un adoles-
cent, com gran part de la seva família emigrava a
Catalunya. Avui, seixanta anys després, l’autor fa
un viatge a Catalunya a la recerca d’aquells viat-
gers de la fam i retrata la historia de la immigra-
ció andalusa i de com Catalunya els va acollir.

«LA SÍNDROME E» I
«GATACA»
Autor: FRANCK THILLIEZ
Traduccions: JORDI BOIXADÓS I
ONA RIUS
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 512 / 576 / Preu: 21 €

Una pel·lícula diabòlica que
provoca ceguesa, cinc cadàvers mutilats i un
únic cas, centren la trama de La síndrome E, una
novel·la sobre l’origen del mal amb la qual
Franck Thilliez ha obtingut un gran èxit a Fran-
ça. Amb Gataca, la segona part, recupera els seus
personatges, Lucie Henebelle i Franck Sharko.

«EL PRESONER DEL CEL»
Autor: CARLOS RUIZ ZAFÓN
Traducció: JOSEP PELFORT
Editorial: PLANETA
Pàgines: 384 / Preu: 22,90 €

Barcelona. 1957. Daniel Sem-
pere i el seu amic Fermín, els
herois de L’ombra del vent, tor-

nen de nou a l’aventura per plantar clara al des-
afiament més gran de les seves vides. El presoner
del cel –la versió catalana arriba dos mesos des-
prés de l’original en castellà– marca un canvi de
ritme dràstic en la tetralogia del Cementiri dels
Llibres Oblidats.




