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J uan Gelman, José Emilio 
Pacheco, Pete Seeger, fars 
que s’han apagat. I fars és el 

que necessitem: llum i orientació 
i potser la serenitat contemplati-
va del faroner. Potser la intuïció 
d’aquesta necessitat en la nostra 
realitat és el que ha inspirat a 
David Roas una novel·la sobre 
fars, sent ell expert en les fantasi-
es del cinema i la literatura. Però 
els seus fars no són metafòrics si-
nó materials i localitzables en un 
mapa: els fars que recorren la cos-
ta gallega i que han evitat molts 
naufragis. Encara que el títol des-
pisti, La estrategia del koala (Can-
daya), de seguida descobrim que 
no hi ha cap coala, sinó un paio a 
qui li han encarregat escriure 
una guia de fars i, pel camí, es re-
troba amb la meitat indesitjable 
del seu passat. Pel que fa a l’estra-
tègia, bé, això és per a un paràgraf 
a part.
 L’estratègia la descriu un pro-
digiós article d’Enric González 
que es reprodueix amb encert a la 
novel·la i que explica que el coala, 
a base d’una dieta tòxica de fulles 
d’eucaliptus i d’amorrar-se de pe-

tit a l’anus de la seva mare (per 
obtenir dels seus excrements els 
microbis que l’immunitzen con-
tra la toxicitat de l’eucaliptus...) 
ha aconseguit ser cada generació 
més imbècil que l’anterior. En els 
humans, les fulles se substituei-
xen per idees mastegades durant 
molt de temps (González –i amb 
ell Roas– posen per cas les de pà-
tria i nació) que produeixen efec-
tes indesitjables com la «fidelitat 
ideològica» que porta a votar, lle-
gir la premsa o veure la tele amb 
l’únic propòsit de reforçar els pro-
pis prejudicis i, a mitjà termini, a 
l’escissió de la realitat entre «ells» 
i «nosaltres». Amb aquesta conju-
gació mental tot és més clar. I ter-
rorífic.
 Però si a la novel·la no hi surt 
l’estúpid coala tampoc hi ha os-
tentació de discurs ideològic. S’ha 
de llegir des del títol, com un atac 
contra la simplificació del pensa-
ment i el desvirtuament de la re-
alitat que, no obstant, adopta la 
forma d’un divertit relat de viat-
ge en la geografia i el temps, cap 
a la memòria recent plena enca-
ra de víctimes i botxins del fran-
quisme. No és una altra lúgubre 
novel·la de la guerra civil, però sí 
sobre el llot moral del qual venim 
i on alguns encara xipollegen. Sí, 
necessitem fars i ens va molt ma-
lament que alguns s’apaguin. H
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David Roas usa un 
relat de viatge per 
ressaltar el llot moral 
del qual venim
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ELISENDA PONS

PETONS PER A 
‘T’ESTIMO, ETS 
PERFECTE, JA 
ET CANVIARÉ’
Barcelona q Torna a la cartellera 
teatral de Barcelona un musical 
d’èxit com T’estimo, ets perfecte, ja 
et canviaré. Serà a partir del dia 12 
al Teatre Goya però ahir a la nit la 
companyia (Ivan Labanda, Mercè 
Martínez, Muntsa Rius i Jordi 
Llordella) ja va escalfar motors amb 
una acció promocional a la plaça de 
la Universitat. D’acord amb la 
temàtica de l’obra, va consistir en 
una petonejada popular que va 
sorprendre els transeünts. Aquells 
que es van fer una foto del seu petó 
i la pengin a la pàgina de Facebook 
del Goya tindran una entrada gratis 
per la compra d’una localitat. 
T’estimo, ets perfecte, ja et 
canviaré, que va aconseguir el 
premi Butaca al millor musical del 
2013, estarà al Goya fins al pròxim 
27 d’abril.


