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Narrativa Una guia de bestioles del camp o una reconciliació amb la vida? Julià
Guillamon segueix la senda més intimista per oferirnos pura literatura

Un entomòleg guillat
ANTÒNIA JUSTÍCIA

Quan arribi l’estiu... La frase, inacabada,
englobaunmóndepossibilitats.Molteses
compliran, d’altres, malauradament no.
Els estius de Les cuques, de Julià Guilla
mon (Barcelona, 1962), són mons de pos
sibilitatspassadesipresents,intensament
viscudes, magníficament retratades.
E
Estius en què, malgrat que no
s’acompleixen totes les expecta
tives, deixen la porta oberta per
què les cuques tornin, deixin la seva
empremta, obrin noves possibilitats.
É el cicle, és l’esperança.
És
D’unaformaevocadoraperòsenseper
dremaidevistal’humor–sino,veginlafo
tografia a què es presta l’autor
per il∙lustrar aquesta resse
nya– Guillamon reprèn
aquí la traumàtica expe
riència que com a famí
liaelsvatocarviureamb
el vessament cerebral de

la Cris, la seva dona, iniciat a Travessar la
riera (2017). Aquí, però, centrada en els
tres últims estius en què la família –pare,
mare i fill– no ha pogut sortir a la munta
nya,passióquecomparteixen.Lescuques
arriben anunciant l’estiu, en primera ins
tància com a element central del relat,
amb descripcions moltes vegades diverti
des –“es diu Oedemera nobilis (…). Sem
bla que porta una armadura amb peces de
talles diferents, amb un acordió de goma
entrepeçaipeçacomelC3POdeLaguer
radelesgalàxies”–pròpiesdel’entomòleg
esbojarrat que conviu amb l’escriptor.
Desprésnomésfancompanyia,ajudenels
personatges a relacionarse, a ferlos re
cordar, a reviure...
Lescuquesésunallibreambmoltesca
res i moltes maneres de llegirlo. I
ambtotesGuillamonaconsegueix
implicar el lector. Des de la pell de
l’entomòleg fascinat pels bitxos,
l’autor interpel∙la tots els nens, els

Novel∙la

Laberints
INÉS MACPHERSON

Què faries per no perdre els records, per
no oblidar qui ets o el que has viscut?
Aquesta és una de les preguntes que Mar
ta Carnicero Hernanz (Barcelona, 1974)
ens planteja a Coníferes (Quaderns Cre
ma), una novel∙la on explora la memòria i
la forma en què funciona, la manera en
què voldríem entendrela i controlarla,
per descobrir que hi ha ferides que, mal
grat que les intentis amagar, aconseguei
xen tornar d’alguna manera. Entrem en
aquesta història de la mà d’en Joel, un ho
me que viu a les Walden (un petit home
natge al magnífic Henry David Thoreau),
unacomunicatidíl∙licaquerebutjalesno
ves tecnologies, i de l’Alina, la nova veïna
de qui s’enamora. Per tal d’aproparse a
ella, s’envia cartes a si mateix a casa de

l’Alina.L’estratègiafuncionailaconnexió
és immediata. Tot sembla perfecte, fins
que un dia ella li lliura una carta que ell no
ha escrit. Una carta d’algú que el coneix
massabéiqueseràeldesencadenantd’un

‘Coníferes’ és una història
d’amor amb petits tocs
de ciènciaficció que
explora els mecanismes
de la memòria
viatge angoixant cap a l’interior de la
ment, la identitat i els records; un viatge
moltbenembastatonlapor,eldesigilafe
licitat formen un estrany equilibri.
Després de la seva primera novel∙la, El

que ho són i els que ho han
sigut i que en alguna ocasió
s’han apropat a les cuques ni que
només fos per emprenyarles. A
aquestselsofereixunamagníficaguia
de bitxos amb unes planes desplegables
centralsambil∙lustracionsatotcolord’es
carabats –“una excavadora que, en el mo
ment més prometedor de l’estiu, s’espat
lla, bolca i queda a mercè de nens i gats”–,
papallones, abelles i abellots, libèl∙lules,
bernats–“elsvailetsd’Arbúcieslivancan
viar el nom, i en lloc de bernat li dèiem
merdac: que no hi hagués cap dubte que
era una cuca merdosa”–, i d’altres múlti

“Els vailets d’Arbúcies
li van canviar el nom,
i en lloc de bernat li dèiem
merdac: que no hi hagués
cap dubte”

cel segons Google (La Magrana, 2016), on
Carnicero parlava de relacions de parella,
peròtambédelesqueesconstrueixenen
treparesifillsidelsbuitsqueavegadesin
tentemomplir,aral’autoraapostaperuna
història d’amor amb petits tocs de cièn
ciaficció(lapossibilitatd’unxipques’im
planta al cervell de les persones perquè
tinguin una mena de còpia de seguretat
delsrecords;unxippensatperalscasosde
demència, però que hi ha més gent que
utilitza)iambunpersonatgeprincipal,en
Joel,ques’endinsaràenunlaberintdemi
rallsqueposaràendubtequiésil’obligarà
a observar les seves pròpies ombres.
A Coníferes trobem un estil íntim, pro
per, amb reflexions sobre el funciona
ment de la nostra societat hiperconnecta
da, però també sobre les pors que ens des
perten les nostres pròpies limitacions, les
nostres malalties i la sensació de no po
derles dominar. Es tracta d’una història
queflueixatravésd’unaestructuranarra
tiva on l’autora juga amb tres veus que no
hosónrealment,peròquepodemdiferen
ciar perfectament tant per la forma com
peltodequiparla,iambunmarctemporal
que es mou entre el present i el passat per

ples bestioles que voletegen pel text. Ara
podrem seguir emprenyantles però amb
coneixement de causa i de nom.
Amb Les cuques, el també crític
d’aquest suplement i articulista de La
Vanguardia segueixlasendamésintimis
ta de la seva trajectòria literària que
va tenir com a punt àlgid la pu
blicació d’El barri de la Plata
(2018), una història també
amb tints biogràfics que
transcorre al Poblenou en
torn d’una família bilingüe, el xoc
cultural i el drama que els envolta. La
construcció de la identitat que dominava
en aquesta novel∙laon els seus pares –ella,
una noia de Gràcia i ell un galtes d’una fa
mília castellanoparlant d’un poble de Va
lència– n’eren els principals protagonis
tes, també hi és present a Lescuques, on el
bestiari funciona com una mena de gaiata
des d’on es penja l’escriptor per capbus
sarse en la memòria.
El llibre està dividit en tres estius i cada
capítol el presideix una cuca. Són tres es
tius que se succeeixen en el temps –l’úni
ca seqüència temporal que manté el lli
bre– i que van mostrantnos, com una
pel∙lícula de fons, la família refentse del
cop, curantse i preparant el terreny per
quanpuguitornaralamuntanya.Unpunt
mort que l’autor aprofita per reconciliar
se amb el món servintse dels records. Ar
búcies i Llançà en són els principals es
cenaris. Per allà camina la parella, ara en
amorada, ara distanciada, construint una
relació de pinzellades que la fa envejable;
per allà també apareixen els veïns, els cli
ents de l’hostal que regenta la mare, els
amics i el fill, amb qui des de ben petit vin
culenalamuntanya.Lescuquesjanosón
les bestioles, són els personatges que
formen part d’aquesta vida a pagès,
de la vida al poble que Guillamon
tanbéretrataatravésdemirades
creuades: “El nen de fora que
mira els del poble, els del poble que
miren els nouvinguts...”, explica.
I enmig, el drama, que plana com qui
no vol la cosa, sense estridències: “Hem
hagut de llogar un pis a Barcelona, per la
cadira de rodes, i el tenim a mig muntar.
Heanatunatardaal’Ikea.Pernodesmun
tar les cases on havíem estat feliços, he
comprat una taula, quatre cadires i uns
llits senzills, per sortir del pas i fer
nos la il∙lusió que no trigarem a
tornar a casa”. Tot plegat,
d’una dimensió humana que
fa emocionar. |
Julià Guillamon
Les cuques/Mariposas de invierno y otras histori
as de la naturaleza
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Marta Carnicero Hernanz

transmetre al lector l’angoixa que viuen
els personatges davant la possibilitat de
perdre’sl’unal’altre,deperdrel’amor,pe
rò també la pròpia identitat. Perquè, què
ens fa ser qui som realment? |
Marta Carnicero Hernanz
Coníferes
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L’escriptor i crític Julià
Guillamon en el seu
vessant d’home
fascinat per les
cuques; voletejant per
la plana, algunes de
les bestioles que es
reprodueixen en les
làmines centrals del
llibre
LLIBERT TEIXIDÓ

