
 
 

Ni un pam de net 
D’Albert Ventura 

Ni un pam de net conté 14 relats situats en entorns concrets 
però plens de misteri que obren finestres indiscretes  

a la ment dels protagonistes 
 

 
Situacions estranyes i llunyanes 
en el temps. Misteris, 
desaparicions, orígens divergents. 
Límits de la realitat que fluctuen i 
personatges perduts que no 
saben trobar el seu camí.  

Els relats que s'inclouen en aquest 
volum són fruit d’un entorn proper i 
alhora distant que, passats per un 
sedàs de subjectivitat, donen com a 
resultat onze contes. Al final del 
llibre, a banda de les narracions 
anteriors, s'hi inclouen tres 
narracions japoneses que no 
s'aparten de la línia fantàstica de la 
resta del llibre, però sí que l'entorn, 
els personatges i les situacions 
segueixen una estètica i manera de 
fer molt poc europea. 

 

 

Entorns propers però enigmàtics 

“No en va treure l’entrellat fins que va arribar a Montserrat, on els monjos van 
assegurar-li que tot era llegendari i, per tant, fals. Un d’ells, però, el monjo més 
vell, se li va apropar i li va donar un tros de paper: «Garí viu». L’endemà li va 
explicar que aleshores encara no se sabia públicament, però que els més vells 
del monestir tenien per missió de preservar la memòria de Garí: era ell qui 
havia començat la construcció del monestir, era ell qui, certament, va trobar la 
Moreneta a les coves dut per la indicació de Déu.” (D’«Abans de la llum») 

 



 
 
Personatges que s’arrisquen a l’hora de cercar el seu camí 
 
“Res més a prop de la realitat: com si fossin instantànies fotogràfiques, la mar 
et donava una serenor estranya. Aleshores vas obrir els ulls i de ben poc et van 
servir, la negror de la nit traspassava l’aigua. Quan les primeres punxades dels 
pulmons van esclatar, un espasme va fer baixar l’aigua com una torrentera de 
tardor. Després vas notar com els sentits, un a un, s’esvaïen.” (De “Melanina 
estimulada”) 
 
Fantasia amb l’ambient ancestral del Japó 
 
“Vaig seure a l’altra banda de la paret —si en podem dir així en una casa 
tradicional japonesa—, justament assegut sobre les fustes del terra del rafal, 
amb els ulls clavats cap a la porta entreoberta. La nit s’havia fet molt clara 
aleshores i veure-hi era possible sense dificultat. Vaig veure la dona japonesa, 
que ben aviat va convertir-se en una dona pèl-roja. Des de fora, i gràcies a les 
clarors interiors, hi havia un contrast estrany; malgrat tot, vaig observar com el 
part prosseguia. Jo no m’immutava, sentia una pau interior envejable com ben 
poques vegades a la vida havia sentit.” (D’«Un Sant Joan al Jardí”) 
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