
Escric des de l’entusiasme perquè 
aquesta és una de les millors novel·les 
que he llegit en els darrers anys. En el 
centre del relat hi ha una família corsa: 
els Antonetti. La seva vida no és excepci·
onal: neixen, creixen, treballen, estudien, 
es casen, procreen, s’esgarrien, empre·
nen iniciatives i se’n surten o fracassen. 
L’objectiu s’amplia amb una altra família 
–els Pintus– de perfil no gaire diferent a 
l’altra. Les dues famílies convergeixen 
quan Mathieu Antonetti i Libero Pintus 
–la tercera generació– emprenen, al seu 
poble, el negoci d’un bar que acabarà 
fracassant. Fins aquí, aquest material 
podria constituir fàcilment una novel·
la social propera al costumisme. Però 
sobre aquests personatges –i sobre la 
resta de personatges, més d’una dotze·
na, que constitueixen el retaule– plana 
una atmosfera de ruïna. No és una 
qüestió de culpes –tot i que no són gaire 
exemplars– ni de circumstàncies que de·
terminin el procés. Hi ha, més aviat, una 
situació general de decadència sense 
que generi en els personatges cap altra 
reacció que la voluntat de sobreviure, 
incapaços de percebre «les subtils vibra·
cions de l’espès entramat d’esquerdes 
que, com una teranyina, recorria el ter·
ra». Aquests personatges ensopeguen 
o s’incorporen però baixen fen tentines 
uns esglaons que no tenen altre horitzó 
que la mort. Fins aquí, famílies.   

El Sermó de la caiguda de Roma defuig 
una trama intrigant i no segueix un ordre 
cronològic estricte sinó que  els esdeve·
niments van caient sobre el lector com 
una pluja fina –àcida– que no cessa. 
És un estat de coses, no una circums·
tància. I per afavorir aquesta sensació, 
l’angular de la narració s’amplia: el que 
fan els personatges està teixit sobre 
el fris de la fallida de l’imperi colonial 
francès: des de la Primera Guerra Mun·
dial, al règim de Pétain o la derrota de 
Dien Bien Phu, passant per la rigidesa 

pre·mortem de l’administració colonial 
francesa a Algèria. És un context que 
envolta de miralls l’acció de la novel·la 
i en multiplica així el sentit. La novel·la 
aleshores mostra la fallida de la família i 
també de la seva comunitat. Alhora.  

Però l’angular s’amplia més encara 
amb la referència al Sermó de Sant 
Agustí sobre la caiguda de Roma que es 
reprodueix, com a apèndix, al llibre i on 

es pot llegir: «L’home construeix damunt 
la sorra. Si vols agafar el que ha cons·
truït, només trobes aire entre els dits. 
Et quedes amb les mans buides i el cor 
afligit». L’autor  titula els capítols amb 
frases d’aquest sermó i implica els seus 
personatges en excavacions a la cate·
dral d’Hipona o els fa estudiar el seu 
pensament a la Sorbona. La presència 
del Sermó és constant. I gràcies al text 
de Sant Agustí  –gran estil!–   la família 
i la comunitat esdevenen símptomes 
del que és la humanitat i del que és la 
història. Gran literatura.

El més excepcional d’aquesta novel·
la, però, em sembla la veu del narrador 
o, dit d’una altra manera, l’estil. Per du·
es coses: per l’ús discret però magistral 
del punt de vista indirecte lliure i, i això 
és el més important, per la manera com 
descriu els fets, morosament, amb pre·
cisió, amb  unes imatges  magnífiques,  
amb delicadesa, implacable. Recomano 
al lector les descripcions d’una fotogra·
fia vella (11), la castració d’un porc (34), 
la relació amb una puta (69), l’agonia i 
mort d’un home (126), la por d'emmalal·
tir (129) i moltes més. 

Encara hi ha detalls d’interès: la inco·
moditat dels personatges de ser corsos 
marginals –llengua inclosa–, el catàleg 
de malalties infeccioses, la relació amb 
París, les referències clàssiques o l’elogi 
de Barcelona. Però són detalls. El que 
importa és la bellesa i la força del text 
que Marta Marfany ha traduït extraordi·
nàriament bé.  
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