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Els que parlen sols
Cal que ens imaginem recolzats a la barra d’una taverna llòbrega: la del Cau de la 
Lluna. Només pel nom ja hem de saber que res del que és humà no hi serà estrany, 
com les passions eixordadores de la mort i  l’amor. Però nosaltres, els  lectors,  en 
comptes de tenir-hi participació directa, en els fets que sotragaren al llarg dels anys 
les generacions de la vall, ens hem situat més que mai d’espectadors. Així, capítol a 
capítol  anirem  lligant  caps  i  relacionarem  uns  protagonistes  amb  els  altres, 
coneixerem els detalls de certs crims, desaparicions, estafes, traïcions i casualitats 
més  o  menys  luctuoses.  Sabrem  què  va  passar  per  boca  de  cadascun  dels 
protagonistes o,  el  que és el  mateix,  per cadascun dels habitants de la tribu que 
malda per refer la identitat que creia tenir. 

L'encert de la novel·la és precisament aquest: a una banda hi ha els personatges que 
protagonitzaren  els  avatars  d'un  dels  nostres  pobles,  per  on  passaren  des  dels 
treballadors de la fàbrica de mobles fins als  cacics  més grossos. A l'altra hi ha el 
destinatari latent de cada capítol -una jutgessa, un metge, un personatge secundari 
de la novel·la...-, gràcies a la presència i a les preguntes no explicitades del qual, 
nosaltres també acabem assabentant-nos del que va succeir en realitat (si és que els 
propis personatges que conten els motius dels seus actes no ens estan manipulant, 
que  tot  podria  ser).  El  to  emprat,  per  tant,  és  el  col·loquial  de  la  conversa  de 
taverna, o el quasi col·loquial de la confessió que provoca el penediment. La novel·la 
manté una velocitat  constant  i  un degoteig  de dades  amb què premien la  nostra 
presència muda, colze a colze amb els destinataris de les històries, els personatges 
que parlen en primera persona. 

Tot hi queda ben travat, com en un cercle perfecte: el lector arriba a resoldre totes 
les incògnites (qui ha matat qui, què va passar amb aquell que va desaparèixer, per 
què mai més no s’ha sabut res de l’altra...). I tanmateix, centrat com està a aclarir-
nos-ho tot,  l’autor  no ens  deixa  gaudir  un moment  de la  psicologia  pregona  dels 
personatges. L’acumulació de titelles que monologuen per obra d’un gran contador 
d’històries, el demiürg de l’autor, provoca en l’espectador la sensació que cap de les 
personetes que desfilen  per la pantalla  dels  mots  no ens la  podem fer  nostra:  hi 
passen  massa  de  pressa,  amb  massa  detalls  per  aclarir,  massa  justificacions.  El 
resultat  és,  en  alguns  moments,  contrari  al  que cerca  un autor  de  novel·les  ben 
travades com aquesta: el lector sap que hi ha coses a aclarir i, tanmateix, acaba per 
no  importar-li  el  que  va  esdevenir-se  realment,  perquè  aquesta  multiplicitat  de 
perspectives dificulta un acostament apassionat als motius, a les accions, als perquès. 
El més inaudit és que, contràriament a la major part de novel·les que es publiquen al 
nostre país, la madeixa de fil  ací  acaba travant un teixit  de colors  ben repartits, 
nítids,  variats.  L’autor  ha  treballat  la  història,  les  històries,  per  tal  que  hi  haja 
encadenaments i encreuaments en els moments precisos, i potser allò que desdiu el 
resultat final és només un defecte d’acumulació:  el demiürg omnipotent satura la 
mescla que havia elaborat amb tanta cura, i acaben surant-hi els elements sobrers. 

Recolzats a la barra de la taverna del Cau de la Lluna, sentirem inacabables converses 
en què no ens deixaran participar: les històries de lladres, comares, bandits, dones, 
homes, putes i rics d’un poble de la vall.


