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U
na festa d’humor
excèntric i gro-

tesc, amb desarticula-
cions argumentals i
paròdies retòriques,
com si l’aclamat autor
d’Aventures i desventu-
res de Joan Orpí fes el
que li dona la gana de
la manera que més li
convé, potser perquè
el pulp punk, el gènere
al qual pertany aques-
ta novel·la, admet el
desvari i exigeix el de-
liri. Més enllà de la
suggeridora prolifera-
ció de trames secun-
dàries, La musa fingi-
da és la història d’una
venjança ocasionada

celona contra l’ensu-
crament de les infàn-
cies, la nostàlgia que
embafa. L’humor cru-
el, benigne en la super-
fície i dur com el dia-
mant quan retrata el
que ningú vol creure
que va ser, li serveix
per posar dics al senti-
mentalisme. Interpel·la
la realitat que crea, el
triomf de la vida sobre
les conspiracions de
l’angoixa, i, amb prosa
vivaç, amb la força
d’un sil·logisme raonat
fins a l’absurd, porta el
lector a unmón tan di-
ferent com la vida en
un altre planeta.

I
gnot és una no-
vel·la que també

es pot llegir com si
fos un assaig narra-
tiu sobre la condem-
na de crear, sobre la
rebel·lió dels dimonis
imaginatius. Amb
una prosa ja conegu-
da per precisa i ta-
llant, els arguments
de faula paranoica o
fantasmagòrica que
trena l’autor de La
cinquena planta sor-
prenen amb convic-
ció a pesar de situar-
se més enllà de les
fronteres de la ver-
semblança, com si
només existissin pel
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de la soledat, la triste-
sa i la violència. Ara,
en aquest segon lliura-
ment d’una prevista
trilogia, l’autora re-
prèn el personatge de
la dona adulta que no
vol créixer i que es ne-
ga a abandonar l’ado-
lescència, però vigi-
lant més un dels as-
pectes que llastava el
seu primer gran èxit,
Permagel: la dispersió
argumental, i dibui-
xant amb un traç més
fi la intensitat de les
emocions. És una no-
vel·la que sap fer-se
atractiva perquè li
agrada agradar.
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A
questa és una novel·la so-
bre uns amics que projec-

ten il·lusions vitals en un poble
que també es transforma i
creix; és una novel·la sobre la
responsabilitat moral de l’art;
és una novel·la sobre la immi-
gració; és una novel·la sobre la
globalització. Però Cesc Martí-
nez no ha escrit una novel·la
costumista, per més que hi ha-
gi el traç enèrgic d’un marc lo-
cal; no ha escrit una novel·la
literària, per més que sigui un
estudi de la tècnica novel·lísti-
ca; no ha escrit una novel·la de
tesi, per més que hi hagi
denúncia social; no ha escrit
una novel·la de llenguatge
llampant, a pesar de l’elabora-
ció de cada frase. L’autor fins
ara conegut per Opi i sardines
ha fet una novel·la que s’articu-
la com un llegat viu. Al títol hi
ha el secret, la Idea poètica a
partir de la qual les històries
s’individualitzen i es disparen
cap a l’infinit.

narrativa catalana (PONÇ PUIGDEVALL)

El País - Quadern 23/04/20




