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literatura lluís bonada

Entre Camus i Proust

Ho ha dit Vicenç Pagès Jordà: “Més que per 
l’originalitat, Hollister 5320 destaca per 

l’estil, per la suau alternança entre el present 
desolat i el passat luctuós. Les frases del llibre 
estan ben girades, són agradables a l’oïda i 
el lector es deixa dur endavant i enrere en el 
temps amb la mateixa facilitat que, al davant 
d’un carrer o un mirall, un avi recupera el pas-
sat amb tanta o més vivacitat que el present”.

Al crític i narrador, el personatge creat per 
Daniel Palomeras li recorda un Mersault de 
Camus que hagués arribat a la maduresa: 
avorrit, insomne i fastiguejat, només espera la 
mort. “Més que un vegetal, es compara amb 
un mineral”, indica Pagès. Si el lector llegeix la 
novel·la fins al final, no és, diu, amb l’espe-
rança d’una redempció, i encara menys d’una 
recuperació, sinó per la música amb la qual 
està escrita.

L’estil del novel·lista és proustià, segons 
Abel Ramon (Butxaca). Valent i captivador, 
diu el crític, produeix l’afecte de situar la 
consciència de lector, com la del personatge 
principal, en un espai una mica difús, en con-
trast amb el llenguatge, precís i exacte.

El relat, tal com el descriu l’editorial, ens 
va desgranant l’horror d’una vida trasbalsada 
per la intolerància i l’autoritarisme. Un llibre 
de denúncia social? Res de res. 

Aquest home malalt a qui acaben de fer 
una colostomia i emprèn un viatge al seu 
poble d’origen per esclarir alguns secrets de 
família relacionats amb la Guerra Civil i els 
silencis habituals dels llocs petits, fa més avi-
at un viatge interior, i, pel que fa a la relació 
del protagonista amb la societat, fins i tot 
amb el seu passat, és la d’un personatge que 
pateix el caos del món actual, d’unes estruc-
tures que ens dominen i ens pressionen en 
tots els àmbits de la nostra existència, com 
va indicar l’autor en l’acte de presentació del 
llibre.

Un llibre tràgic, nietzschià? Segons l’autor, 
sí. Però la lectura és oberta i així llegim a Nú-
vol que la novel·la “configura un curiós cant 
a la vida” en el sentit que el relat es pot llegir 
com la demostració que “tenim més capacitat 
d’acceptació de la que creiem”, en paraules 
del novel·lista.

Tràgica o idealista, el fet és que, segons el 
lector de Núvol, Hollister 5320 crea una sòbria 
narrativa que convida a una revisió profunda 
del que realment és important a la vida.

Cal, però, afegeix el comentarista del diari 
digital, disposar de “paciència, tranquil·litat i 
concentració”.

Evidentment, ens trobem davant d’un text 
exigent amb el lector, potser massa tensat: ni 
Proust ho és tant, perquè deixa respirar més 
el lector. Un altre editor potser li hauria fet 
algunes indicacions que haurien contribuït 
a arrodonir l’obra i a fer-la més amable. Per 
exemple, indicant-li que rebaixés l’ambici-
osa i arriscada combinació de descripcions 
físiques, sensorials i íntimes, que configura 
cada apartat, en favor de la fluïdesa del 
relat. I també li hauria pogut fer indicar que 
reduís, o fins i tot suprimís, el capítol inicial, 
destinat a descriure a fons l’efecte que pro-
dueix una colostomia en l’estat d’ànim d’una 
persona.

Objeccions a banda, la reacció dels pri-
mers crítics confirma que ens trobem davant 
d’un llibre important i ambiciós, i obert a 
lectures diverses, d’una gran força expressiva, 
moral i emotiva. 
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