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Lluís Oliván 
 

Lluís Oliván Sibat (Lliçà d’Amunt, 1968) és autor 

de diverses novel·les tant en català com en 

castellà, entre les quals destaquen El 

taxidermista (Premi Sant Celoni de novel·la 

breu, Viena, 2005), Un pare possible (Premi 

Fiter i Rossell, Columna, 2007), El guardián de 

las hogueras (Edaf, 2006) i Lo que hay en el 

fondo (Premi València de narrativa en castellà, Lengua de Trapo, 2013). També ha publicat els reculls 

de contes Parcel·les habitades (Columna, 2008) i Títulos robados (Algaida, 2008), així com les 

novel·les infantils El castell del doctor Franchini i La Banda de l’Embut (Cruïlla, 2012). 
 
https://periscopi.cat/escafandre/vladivostok 
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L’aprenentatge de l’alegria 
Milan Kundera diria que, amb 'Vladivostok', 

Lluís Oliván ha escrit una novel·la que pensa. 
 

PONÇ PUIGDEVALL   ::  7 JUN 2021 

Pot semblar que Lluís Oliván (Lliçà d’Amunt, 

1968) s’hagi proposat investigar si Gustave 

Flaubert tenia o no raó quan assegurava que, si 

s’hi para prou atenció, qualsevol tema es pot 

convertir en literatura: el segon estiu després de 

la mort de la seva dona, el protagonista 

de Vladivostok, Tomàs, un jubilat que viu en una 

urbanització situada a la vora de Barcelona, és capaç d’asseure’s a l’autocaravana aparcada al pati 

(no hi van poder fer el viatge previst a Vladivostok) i no sentir res, “ni pena, ni una mica d’enyorança, 

res”, “el dolor ja ha remès i la memòria encara no és morta del tot”. I aleshores la missió del 

protagonista és acostumar-se a la normalitat quotidiana, idèntica a la del dia anterior si s’exceptua 

que aleshores ja no disposa ni de la companyia del dol. La seva vida no té cap mena de component 

èpic, i el lector de Vladivostok va seguint les peripècies vulgars i estandarditzades d’un home sol.  

D’una banda, recorda la joventut i les inquietuds revolucionàries, l’aprenentatge de la corrupció 

quan era regidor a l’ajuntament durant els anys de la Transició, la rutina matrimonial, la mala 

avinença amb el fill, la mediocre trivialitat dels dies que l’han anat devorant grotescament i sense 

compassió; d’altra banda, dina un parell de cops a la setmana amb un amic en un restaurant de 

menú, recorre els voltants en bicicleta, té cura del jardí, coneix els nous veïns, molt de tant en tant 

parla amb el seu fill, instal·lat als Estats Units, resol assumptes domèstics i, sobretot, s’avorreix 

molt, s’avorreix tant que fins i tot comença a llegir —ell, un enginyer, un home pràctic que 

considerava les novel·les com “construccions sense fonaments, plànols de màquines impossibles 

amb peces fabricades al taller d’un boig, un mòbil perpetu il·lusori i forassenyat apte només per a 

una mentalitat fantasiosa i tribal”—, en memòria seva, els llibres que la dona, una lectora constant, 

apilonava a la tauleta de nit. 

Les circumstàncies de la vida del protagonista de Vladivostok estan construïdes amb un material 

radicalment anodí, d’una vulgaritat gens excepcional, però el talent i la inventiva de qui va debutar 

amb la nouvelle El taxidermista (2005) aconsegueixen presentar-les en l’escenari de la novel·la com 

un tros de vida que diverteix, solaça i commou el lector. Hi ha, en primer lloc, una veu narradora 

que distribueix d’una manera pronunciadament lúdica la matèria narrativa, conscient en tot 

moment de la ficció que està escrivint, de la presència dels ulls del lector perseguint les frases que 

hi traça: al cap i a la fi, el protagonista, a mesura que s’aficiona a la lectura, entén una cosa que li 

https://cat.elpais.com/autor/ponc_puigdevall/a/
https://cat.elpais.com/tag/fecha/20210607
https://cat.elpais.com/tag/gustave_flaubert/a/
https://cat.elpais.com/tag/gustave_flaubert/a/
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havia passat per alt abans: que l’acte de llegir “és un diàleg entre l’autor i el lector, com una 

interpel·lació, com un cop de puny a l’estómac que et pot deixar fora de combat”, un acte per 

despertar ànimes adormides com la seva i precipitar-lo cap a l’acció. 

El lector no sent tant el que passa pel cap del protagonista com el que pensa la mateixa veu 

narradora sobre les seves accions, com si constituís l’excusa a través de la qual mostrar 

l’enciclopèdia existencial, o la trajectòria de l’educació dels sentiments, de la vida d’un vidu jubilat 

en una urbanització residencial d’ara i aquí: Milan Kundera diria que Oliván ha escrit una novel·la 

que pensa. 

Ara bé, si Vladivostok va molt més enllà de la simple sofisticació formal, i no és només una novel·la 

d’elogi a la ficció de la novel·la, es deu a la mirada d’aquesta veu narradora cap a les coses que es 

veuen i es poden palpar, a la manera de prestar atenció al present que l’envolta i de construir, amb 

enginy, dinamisme i molta agilitat, un edifici on cadascun dels gestos i fets obstinadament 

quotidians està al servei de la trama mínima que es desenrotlla (i aquí el lector podria retreure a 

l’autor els moments que ha caigut en la temptació d’animar l’argument amb cessions com en els 

episodis de violència a la casa dels veïns). 

Excepte en aquest cas, però, les situacions són banals (el protagonista s’asseu a la gandula al jardí, 

amb uns amics se’n va al teatre, ven el piano del saló, que només molesta) i el que es llegeix és tan 

real que no passa res: la lliçó de Vladivostok semblaria ser que tot és així perquè la vida és així, els 

dies passen i són totalment buits, però gràcies a la saviesa, la ironia i la intuïció d’Oliván el lector 

sap que no, que s’hi estava preparant alguna cosa, una d’aquelles crisis que fan 

madurar: Vladivostok és una novel·la sobre els esforços titànics, i la dedicació, i el domini de l’art 

de l’astúcia i la voluntat, que ha de fer un home sol per conèixer l’alegria de vèncer la tristesa. Al 

mateix temps, Oliván ha demostrat que Flaubert tenia raó. 

https://cat.elpais.com/cat/2021/06/03/actualidad/1622733826_788879.html 

  

 

James Caan (1940) és un actor estatunidenc de cinema. 

https://cat.elpais.com/cat/2021/06/03/actualidad/1622733826_788879.html
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Amos Oz (1939-2018) fou un escriptor, periodista, pacifista i professor universitari israelià, 

considerat com un dels més importants escriptors contemporanis en hebreu. Va ser un dels 

primers a demanar la separació en dos estats com a solució del conflicte arabo-isralià després 

de la Guerra dels Sis Dies. 
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Lluís Oliván narra com conèixer la parella 
a través dels llibres que llegeix 
 

L’escriptor vallesà relata la història d’un seixantí vidu a la novel·la ‘Vladivostok’ 

 

 

MAGÍ CAMPS  
BARCELONA 
31/05/2021 07:00 

Vladivostok és una ciutat russa situada a l’extrem orient d’Àsia, oberta a l’oceà Pacífic, a tocar 

de la frontera amb Corea del Nord i la Xina. La Magda, abans que el càncer se l’endugués, va 

planejar un viatge amb el Tomàs amb l’autocaravana que s’acabaven de comprar travessant 

tot Europa i, si cal, fins a Vladivostok.  

D’aquí surt Vladivostok (Periscopi), el títol de la nova novel·la de Lluís Oliván (Lliçà d’Amunt, 

1968), una història narrada amb una prosa fresca, que atrapa només amb les petites 

vicissituds del seu protagonista. Avui l’autocaravana s’està al jardí, amb només 547 km al 

comptador, i el Tomàs comença a intentar conèixer la Magda, la dona amb qui va compartir 

mitja vida, però que li era una desconeguda. 

“És una trobada entre dos mons –explica l’escriptor–, el del Tomàs, Homo faber, un home 

tècnic, que no entén el món si no és buscant respostes objectives i tècniques a les coses; i el 

https://www.lavanguardia.com/autores/magi-camps.html
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de la Magda, que va morir fa dos anys, que era un món que bevia de la literatura. El viatge a 

Vladivostok és el trajecte de trobada d’aquests dos personatges”. 

La Magda era una gran lectora i deixa una pila de lectures pendents. “A la tauleta de nit hi ha 

referències a Philip Roth, Kjell Askildsen, Amos 

Oz, que són autors que han creat personatges 

vells, de vegades molt durs, molt secs. I són 

referents com el protagonista”, detalla Oliván. 

“El Tomàs deixa de llegir el llibre de Roth perquè hi ha referències a personatges vells que no 

li agraden: la vellesa és una massacre”. 

 “La Magda havia escrit un blog, Notes pardes, agafat d’una frase de Víctor Català, i diu que es 

mira el món des de la quarta banda, la que sempre està a l’ombra. És una mirada que el 

Tomàs no havia entès mai i que ara intenta entendre”. I per això, ell, que no era de llegir ficció, 

prova de llegir els llibres de la pila pendent. 

“El Tomàs viu la seva vida com un fracàs, pel desconeixement que té de la seva dona, però 

també pel fracàs com a pare i com a fill”, resumeix Oliván. L’Amic s’apunta a les activitats de la 

gent gran, però el Tomàs “no se sent còmode amb aquest món infantilitzat que la societat li 

proposa”. I té problemes de pròstata: “És una cosa que no li funciona bé, però en les coses 

mecàniques se’n surt i sap arreglar un motor”. 

El Tomàs no vol maldecaps: “Es fa útil als 

altres però no per altruisme, sinó per la 

seva generositat. Ho accepta tot amb natu-

ralitat, com l’homosexualitat o fumar mari-

huana a partir de la malaltia de la Magda. 

Com que això li funciona i és una qüestió 

utilitària que li està bé, doncs endavant”.  

Llevat del Tomàs i la Magda, els altres personatges no tenen nom, com la Veïna, el Fill, que és 

el fill de la veïna, i el Nano, que és el seu fill. “És per palesar la manca d’empatia”. 

Oliván fa servir un narrador que se surt de la història central per explicar altres coses que el 

Tomàs no veu: “Això ja ho havia plantejat en llibres anteriors. M’agrada que el narrador em 

mostri la tramoia, no passa res: això és una narració, i penso que la fa més vívida. És una 

construcció que ajuda a entendre altres coses”. 

L’escriptor atorga als homes un paper secundari pel que fa als fills i els compara amb Sant 

Josep: “Moltes vegades crec que els homes, i espero que ho canviem, s’han comportat com a 

El Tomàs i la Magda. “És una trobada entre 

dos mons: el d’un home tècnic i el d’una 

dona que bevia de la literatura. 

Narrador extern 

M’agrada que el narrador em mostri la 

tramoia, no passa res: això és una narració, i 

penso que la fa més vívida. És una construcció 

que ajuda a entendre altres coses. 
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personatges prescindibles. Els fills sempre han estat de la mare i el Tomàs s’adona que ha estat 

així”. “I he intentat evitar la cursileria, per això he desestimat algun dels capítols d’amor 

homosexual”. 

La novel·la es desenvolupa en una urbanització en una població de la segona corona 

metropolitana, que pot recordar el poble d’Oliván: “En aquests llocs, la unitat és la parcel·la, 

són personatges isolats que funcionen com parcel·les. És un espai que no és rural ni urbà, és 

un espai curiós. Els meus personatges, que acostumen a ser solitaris, em funcionen molt bé en 

aquests espais. Jo ho anomena Palaudàries, i pot estar inspirat on visc, Lliçà d’Amunt”. 

“El títol m’agrada per la sonoritat, pel viatge que suposa travessar tot el continent, perquè 

és la ciutat que està a l’altre extrem. Quan planifiquen el viatge, la Magda diu noms reals, amb 

referències literàries, però també diu noms imaginaris, com les ciutats invisibles de Calvino. I 

és curiós perquè, quan la novel·la ja estava en marxa, vaig descobrir que a Vladivostok hi ha un 

submarí en què pots entrar i veure la ciutat pel periscopi”, en referència a l’editorial que 

publica la novel·la. 

“He fet dues novel·les infantils, però bàsicament escric per a adults. Pel que fa al castellà, vaig 

escriure tres llibres en castellà perquè n’hi havia un que passava a Sud-amèrica. La meva 

llengua materna és el català i em serveix més per als temes punyents”, conclou. 

https://www.lavanguardia.com/encatala/20210531/7492444/coneixer-parella-

traves-dels-seus-llibres.html 

  

https://www.lavanguardia.com/encatala/20210531/7492444/coneixer-parella-traves-dels-seus-llibres.html
https://www.lavanguardia.com/encatala/20210531/7492444/coneixer-parella-traves-dels-seus-llibres.html
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Redempció amb naturalitat 
 ‘Vladivostok’, de Lluís Oliván, és 
una novel·la sobre la vellesa i el 
dol que fuig de tòpics i de 
carrincloneria 

•  

Lluís Oliván ha escrit una novel·la sobre 
les segones oportunitats NÚRIA   
ALEMANY / PERISCOPI. 

 

“Volia que semblés una 
novel·la de vellesa i de dol, 
però ho és més de 
redempció” 

LLUÍS LLORT  -  BARCELONA 

El Tomàs està tot just jubilat i viu en una urbanització propera a Barcelona. La seva dona, la Magda, 

va morir de càncer fa dos anys. El seu fill viu als Estat Units, està casat i té una filla, però la relació 

amb el pare no és gens fluida. El Tomàs té un amic de tota la vida, alcohòlic, que li insisteix que tingui 

una parella per fer una “celebració de la vida”. Però el Tomàs s’hi resisteix. Tindrà noves amistats, 

una veïna maltractada amb un fill adolescent a qui el Tomàs farà classes de reforç. I, sobretot, tindrà 

el repte de moure’s plantat al jardí: una autocaravana que va comprar per anar de viatge a Vladivos-

tok amb la Magda. Només van poder fer 547 kilòmetres. 

Aquest seria el plantejament de Vladivostok, novel·la de Lluís Oliván que acaba de publicar Periscopi. 

La trama és possible que a algú l’atregui i, també, que a algú li faci mandra: la vellesa, el dol, la 

soledat, un cert bonisme... El cert, però, és que Oliván sap agafar aquests elements i girar-los allà 

on convé per fugir de tòpics. I ho aconsegueix gràcies a un bon ritme, una llargada molt adequada 

–del total i dels diferents capítols–, una llengua fàcil i alhora acurada, uns diàlegs ben travats i uns 

personatges versemblants. Planteja tot de temes de fondària amb una naturalitat exemplar. 

“Vladivostok i l’autocaravana són una metàfora d’un lloc llunyà on al final tots arribem”, comenta 

l’autor. “El Tomàs és un homo faber, un home tècnic que sempre busca respostes objectives. La 

Magda, en canvi, vivia en un món literari i per això és una gran desconeguda per al Tomàs”, afegeix. 

Nascut a Lliçà d’Amunt el 1968, Lluís Oliván és autor d’una desena de títols. Dos d’infantils i tres en 

castellà. “Quan els temes em toquen més endins escric en català, em serveix més per al cop de 

puny.” 

https://www.elpuntavui.cat/imatges/60/24/alta/780_0008_6024353_661f0d653b923703c94c2951f7f56f7f.jpg
https://www.elpuntavui.cat/imatges/60/24/alta/780_0008_6024353_661f0d653b923703c94c2951f7f56f7f.jpg
https://www.elpuntavui.cat/imatges/60/24/alta/780_0008_6024353_661f0d653b923703c94c2951f7f56f7f.jpg
https://www.elpuntavui.cat/imatges/60/24/alta/780_0008_6024353_661f0d653b923703c94c2951f7f56f7f.jpg
https://www.elpuntavui.cat/imatges/60/24/alta/780_0008_6024353_661f0d653b923703c94c2951f7f56f7f.jpg
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El Tomàs anirà fent-se seva la pila de llibres que la Magda tenia pendents de llegir i de comentar al 

seu blog, i això dona pistes dels referents d’Oliván: Roth, Oz, Askildsen, Walser, Cheever, Kundera... 

“Volia que semblés una novel·la de superació de dol i de vellesa, però ho és més de rebel·lia i de 

redempció. Quan escric, intento no tenir-ho tot planificat des del principi, però sí que tenia decidits 

la majoria de temes de què volia parlar”, explica. “El tema de l’homosexualitat i el de fumar mari-

huana els volia mostrar amb naturalitat, perquè ell és un home mecànic i, si li funciona, no cal 

donar-hi voltes.” 

Només tenen nom el Tomàs i la Magda, la resta són el Nano, la Veïna, l’Amic..., “per mostrar la seva 

distància amb la resta de persones”. I, com se sol dir, l’espai és un personatge més. “La urbanització 

l’he fet servir més cops com a escenari; m’interessa aquesta segona corona metropolitana on la 

unitat no és el barri ni el carrer, és la parcel·la; és un territori que no és urbà, ni industrial, ni resi-

dencial...” 

És una obra treballada en què els personatges tenen un recorregut dramàtic, evolucionen. “Em va 

costar una mica trobar el desllorigador, el nosaltres del narrador; vaig encallar-me en algunes fases 

per mirar d’evitar ser previsible i cursi.” 

Assistim a la redempció del Tomàs, que recupera la relació amb la Magda després de ser-li infidel 

de manera sistemàtica i que, també, estableix una relació amb el veí adolescent per compensar la 

que mai va tenir amb el seu fill. Segones oportunitats. La subtilitat i contenció amb què Oliván toca 

els temes canvia amb un final molt reconfortant i rodó. 

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1976369-redempcio-amb-naturalitat.html 

 
A Vladivostok, s’hi arriba sol 

Lluís Oliván publica 'Vladivostok' (Periscopi), 
una novel·la que no és de superació però sí de 
redempció 

Carlota Rubio  ::  Periodista cultural  :: 27/05/2021 
  

Vladivostok (Periscopi) amenaça de ser una 

novel·la de superació, però Lluís Oliván és hàbil a 

l’hora de jugar amb les expectatives del lector. 

Relata la història del Tomàs, un home vell i solitari 

que viu en un poble fictici de la segona columna 

metropolitana. La narració el segueix de prop 

durant l’estiu del segon aniversari de la mort de la Magda, la seva dona. Aquest recorregut, però, no 

és un dol ni la recerca d’una gran veritat, sinó l’excusa que serveix a Oliván per desplegar tot el 

ventall de sentiments que viu qui entrelluca la mort (o Vladivostok) al següent revolt. 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1976369-redempcio-amb-naturalitat.html
https://www.nuvol.com/firmes/carlota-rubio
https://periscopi.cat/escafandre/vladivostok
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En Tomàs veu el món amb una mirada pràctica, egoista i poc donada a la metàfora. Va ser un jove 

amb inquietuds polítiques durant la transició, però la seva vida ha acabat regint-se per la utilitat en 

tots els àmbits. La narració se situa dos anys després de la mort de la Magda, quan el protagonista 

se sent lliure del dolor més intens de la viduïtat i sense gaire cosa a fer. No sent cap interès pel 

vitalisme infantil que la societat proposa per a la gent de la seva edat i fa intents tímids de donar 

un sentit al seu dia a dia: surt en bicicleta i dina menús amb el seu únic amic, que l’intenta convèncer 

de trobar una nova parella i engrescar-se en l’independentisme pre-1 d’octubre. Viu a Palaudàries, 

un poble residencial imaginari que, explica Oliván, “no és rural ni urbà, aporta una idea de parcel·la 

que funciona bé pels personatges solitaris”. 

La monotonia que viu en Tomàs és travessada per dos canvis. En primer lloc, a la casa del costat, hi 

arriba una veïna nova i el seu fill adolescent, amb els quals en Tomàs començarà a entaular una 

relació. Ella només pren males decisions i el fill només s’hi rebel·la a la manera clàssica (porta gorra, 

fuma porros i suspèn assignatures), i en Tomàs se sent útil ajudant-los. En segon lloc, tot i no haver 

estat mai lector, dona una oportunitat als llibres que la seva dona va deixar pendents a la tauleta 

de nit, fet que li permet descobrir la literatura com a forma de coneixement. A mesura que va llegint 

els llibres, recupera el blog de la Magda i hi escriu les conclusions que resulten d’analitzar la vida 

amb el filtre literari.   

Tot plegat duu a imaginar el protagonista començant una segona vida plena de conclusions 

ensucrades i donant sentit als seus últims dies gràcies al caliu familiar retrobat i a la força de la 

literatura, però no és així. Vladivostok és una novel·la constantment anticlimàtica perquè Oliván 

ens porta a llocs comuns per, tot seguit, arrencar-nos-els de les mans. I l’escriptor reforça aquesta 

idea lúdica de l’escriptura amb un narrador que, de tant en tant, intervé per mostrar la tramoia al 

lector. El primer cop que es manifesta ho fa així: “Ens agradaria explicar què somia per entendre una 

mica millor les obsessions del Tomàs, però no ho sabem perquè el nostre instint de tafaner ens ha 

dut a un pam de la finestra de la casa veïna i ja no en sentim ni els roncs. Disculpeu-nos. Preferim 

els fets als somnis, l’acció a la psicoanàlisi”. 

El fet de mostrar l’engranatge narratiu al lector permet que l’atenció es desplegui en moltes 

direccions. No és tan interessant saber com acabarà la història entre en Tomàs i el veí adolescent 

com la precisió amb què es retraten les seves contradiccions quotidianes de l’arribada a la vellesa. 

En Tomàs es baralla amb el desig, un cos decadent, la desavinença amb el seu fill expatriat als 

Estats Units i la frustració de les expectatives polítiques de joventut. Tot això, Oliván ho retrata 

sense gaire descripció i amb molt gest: una de les millors imatges de la novel·la és la d’en Tomàs 

repartint pòstits per la casa per recordar el nom de la seva neta que no parla català. 

Tot això es desenvolupa amb la presència constant de la caravana que en Tomàs i la Magda havien 

comprat per viatjar Vladivostok, una ciutat russa on no passa res gaire rellevant. El viatge somniat 

és allò que va unir la parella durant els darrers anys junts, però a causa de la mort de la dona, la 

caravana i la imatge de la ciutat es transformen en un recordatori permanent del destí proper. 

A Vladivostok no hi ha un viatge de superació, però sí la redempció de mirar-se les coses de cara. 

https://www.nuvol.com/llibres/a-vladivostok-shi-arriba-sol-182440 

  

https://www.nuvol.com/llibres/a-vladivostok-shi-arriba-sol-182440
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“Vladivostok”, Lluís Oliván 
Entrar en les vísceres dels sentiments amb la mentalitat oberta als canvis que vindran 

 Àngela Zorrilla  ::  30 de maig de 2021 

Fa tan sols uns dies que ha aterrat a 

les llibreries la darrera novetat 

d’Edicions del Periscopi. Amagada 

darrere d’un nom difícilment 

pronunciable, Vladivostok, de 

l’escriptor català Lluís Oliván, al 

principi pot semblar la història del 

Tomàs i el seu dol. Fa dos anys que la 

Magda, la seva dona, va morir i el seu 

darrer desig va ser fer un viatge en 

autocaravana, precisament, a 

Vladivostok. No us refieu. A la roda de premsa, la mateixa editorial ja avançava que la 

màgia d’aquesta novel·la és explicar com és el procés de fer-se gran, però d’una manera 

gens ensucrada i romàntica. 

Així doncs, a les poques pàgines ja deixem a la cuneta la idea d’història tendra i plena de 

maduresa en què el marit vol satisfer aquest darrer anhel. No, tot va més enllà i la darrera 

aposta d’en Lluís és demostrar-nos com la vida ens pot portar per camins fins ara 

inimaginables. El Tomàs és una persona racional i tècnica. La Magda beu de la literatura 

i, per això, són constants les referències literàries. De fet, en Tomàs es proposa llegir tota 

la pila de llibres pendents que la seva dona ha deixat a la tauleta de nit i reprendre un 

bloc on establir connexions entre les vivències personals i grans cites de llibres. Són tan 

diferents, que un cop morta ella, ell s’adona que no es coneixien tant malgrat portar tota 

la vida junts. Van viure junts, però alhora separats. 

Us he de dir que m’ha agradat molt. És una obra fresca, directa, senzilla i, fins i tot, 

divertida; però que amaga uns cops brutals i plens de sorpreses. Els girs constants per 

evitar el que seria més previsible enganxen. I el darrer, impacta. El final és digne de la 

magnitud de tot el llibre. 

Pel que fa a l’estil, destaca la implicació del narrador extern a la història i que els únics 

noms de protagonistes que coneixem són el del Tomàs i el de la Magda; la resta d’actors 

convidats són el Nano, el Fill, l’Amic o el Veí. Tot i aquesta manca de personalització, és 

https://periscopi.cat/
https://lescriba.cat/wp-content/uploads/2021/05/vladivostok_interior.png
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inevitable fer-se una imatge mental de cadascun d’ells. I per què la fa? En Lluís defensa 

que és una manera d’exemplificar la manca d’empatia del Tomàs i la distància que crea 

amb la moral o el sentiment de les persones. 

El Tomàs viu uns mesos moguts, en ple estiu descobreix una nova manera de veure el món. 

L’autor defineix aquesta etapa com “una clara redempció”. Les relacions personals es 

converteixen en la seva parella de ball, però no, no parlem de buscar l’amor de nou. No, 

més aviat es tracta de trencar la barrera antisocial que fins ara ha caracteritzat la seva 

vida. 

És una persona callada, poc empàtica i social, però, malgrat tot això, la gent diu que és 

bona persona. Us deia que és una obra sorprenent i sembla un trencadís que parla de 

temes tan variats com la violència domèstica, la homosexualitat, les pors i alcoholisme, 

etc. Tot hi té cabuda perquè tot forma part de la vida, i Vladivostok és això: vida crua i 

pelada. La vida del Tomàs durant un estiu just dos anys després de perdre la seva Magda. 

https://lescriba.cat/vladivostok-lluis-olivan/ 

 

https://lescriba.cat/vladivostok-lluis-olivan/
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Lluís Oliván ofereix la seva particular visió 
de la vellesa a "Vladivostok" 
L'autor assegura que el protagonista mai ha estat còmode amb la comunitat 

EFE  ::  Barcelona | 29·05·21 | 12:46 |  

 

L'escriptor Lluís Oliván converteix un vidu acabat de jubilar en el protagonista de la seva nova 

novel·la, "Vladivostok", una història gens ensucrada sobre la vivència d'un home que, de no haver 

mort la seva esposa, hauria viatjat en autocaravana fins a aquesta ciutat russa. 

Fa anys que en les seves històries Oliván mostra interès per les "mitologies familiars", la paternitat 

i les relacions entre homes i dones, la qual cosa també ocorre en aquest relat, encara que hi ha 

alguna que altra sorpresa en la trama. 

Publicada per Periscopi en català, en l'obra 

narra el que li succeeix al Tomàs dos anys 

després de morir la seva esposa Magda, amb 

qui planejava un viatge a Vladivostok, i com 

intenta ressituar-se, ja sigui llegint els llibres 

que ella va deixar pendents -era una mestra 

molt aficionada a la literatura-, anant amb 

bicicleta pels voltants de la urbanització prop 

de Barcelona en la qual resideix, o quedant 

amb el seu millor amic, que vol trobar-li una 

nova parella. 

La seva vida canviarà, no obstant això, quan arriba una nova veïna i un fill adolescent i problemàtic 

a la casa del costat de la seva i acaba establint relació amb ells. 

El novel·lista ha comentat que el seu protagonista és algú que viu la seva vida "com un fracàs en 

molts aspectes, sobretot perquè s'ha adonat del desconeixement que tenia de la seva dona, però 

també per com ha estat com a pare o fill". 

En la línia de personatges engiponats per Philip Roth o el noruec Kjell Askildsen, el Tomàs de 

"Vladivostok", que també pot veure's com una novel·la de redempció, és un home "que fuig del 

gregarisme, que mai s'ha sentit còmode en comunitat ni amb el que la societat proposa a la gent 

gran, com l'amor infantilitzat". 
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Per tant, el relat pot veure's també com el de la "rebel·lia" d'un home a qui no li interessa "celebrar 

la vida que la societat li proposa". 

De l'obra crida l'atenció la veu narrativa, ja que no deixa d'intervenir, encara que ja ocorria en altres 

novel·les seves, perquè a Lluís Oliván com a lector li agrada "que em mostrin la tramoia". 

Sobre el títol, ha reconegut que li agrada la sonoritat de la ciutat russa i també "la idea que el viatge 

planificat per Tomàs i la seva dona fos el de creuar tot el continent, passant per ciutats que són 

literàries o invisibles i que apareixen en títols com 'Miguel Strogoff' o en l'obra d'Italo Calvino". A 

més, li serveix de simbolisme per barrejar dos mons, un de geogràfic i un altre, "el que habitaven 

tan diferents Tomàs i Magda, el que passa amb moltes parelles que fa anys que conviuen sense 

conèixer-se bé l'un a l'altre". 

La primera novel·la que publica a Periscopi, Oliván, que té en el seu haver diversos premis literaris 

com el Fiter i Rossell o el València de narrativa en castellà, espera continuar en aquest segell 

barceloní en el qual publiquen alguns dels escriptors que més l'han sorprès en els últims anys, com 

Joan Benesiu. 

https://www.regio7.cat/cultures/novetats-editorials/2021/05/29/lluis-olivan-ofereix-seva-

particular-52389263.html 

  

https://www.regio7.cat/cultures/novetats-editorials/2021/05/29/lluis-olivan-ofereix-seva-particular-52389263.html
https://www.regio7.cat/cultures/novetats-editorials/2021/05/29/lluis-olivan-ofereix-seva-particular-52389263.html


15 
 

La redempció d'un pocapena 

'Vladivostok', de Lluís Oliván, és la història d'un home vidu que entoma la vellesa 

amb els clarobscurs propis de la vida i contra els postulats socials. 

Gloria Aznar  ::  13/06/2021 
WhatsappFacebook 

En Tomàs no vol anar al casal d’avis a passar la 

tarda; tampoc no vol picar l’ullet a la xicota de 

torn o que li organitzin la vida en funció dels 

interessos dels altres. En Tomàs no vol fer res 

del que s’espera d’ell per la seva edat i 

condició. És un esperit lliure, rondinaire, vidu, 

solitari... I vell. Més arrugat fins i tot que 

l’Amos Oz, del qual no ha sentit a parlar fins 

que el Cinquè Home li esmenta el nom. Que és 

vell ja ho sap, però li ho corrobora el mirall, 

descaradament, un artefacte molt més 

despietat i realista que els dels contes de 

princeses. 

En Tomàs és el protagonista de Vladivostok (Edicions del Periscopi), una novel·la de Lluís Oliván, 

àgil i fresca, que convida a passar pàgines com més ràpidament millor per esbrinar quina serà la 

destinació d’aquest viatge particular del Tomàs. Un bon ritme que amaga de rerefons el pou de les 

relacions humanes o la impossibilitat de sortir-se’n, ja sigui en societat, en família o en parella. 

Perquè com diu l’Oliván, «hi ha parelles que comparteixen molts anys de la seva vida i en realitat 

són perfectes desconeguts l’un per a l’altre». 

Això és justament el que li 

passa al nostre protagonista, 

al qual el buit de la mort de la 

seva dona, aquell forat 

insondable a l’ànima, li fa veure que en realitat mai no ha sabut qui era la Magda. És aleshores, 

quan la seva vida fa una aturada, que es proposa conèixer-la. I per arribar a la dona que ja no hi 

és, què millor que fer-lo a través de la literatura que tant estimava? Així les coses, el Tomàs es 

planta davant la tauleta de nit de l’altre costat del llit, la que li és més desconeguda i comença a 

llegir els llibres que la Magda va deixar pendents. Coetzee, Kundera, Caterina Albert o Víctor 

Català... 

«El Tomàs es defineix com un home tècnic, mentre que la seva dona beu de la literatura, un món 

que ell no entén. No s’explica que algú pugui dedicar part de la seva vida a històries de ficció. I,  en 

certa manera, utilitza la literatura com a investigació de l’ésser humà», diu en Lluís 

Oliván. Mentrestant, el món a fora rutlla i a les portes de la casa una autocaravana espera durant 

En Tomàs és una ànima lliure, rondinaire, vidu, 

solitari... I vell. Més arrugat fins i tot que l’Amos Oz. 

 

https://www.diaridetarragona.com/staff/gaznar
https://web.whatsapp.com/send?text=Mira%20este%20articulo%20https://www.diaridetarragona.com/cultura-vida/La-redempcio-dun-pocapena-20210612-0008.html
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dos anys que algú la posi en marxa. És el vehicle que els havia de portar, a ell i a la Magda, 

a Vladivostok. Un viatge que, com molts desitjos, es deixa per a més endavant i que finalment no es 

pot complir perquè el destí pren les seves pròpies decisions. 

Encara que en realitat, «Vladivostok funciona com una metàfora d’un lloc al qual al final tots 

arribarem. La idea del viatge i la caravana és el punt de trobada entre dos mons, el del Tomàs i el de 

la Magda, dos personatges que han viscut separats», assenyala l’escriptor. 

 En Tomàs es troba de cop cara a cara amb la 

nostàlgia i una realitat canviant. Amb 

un Amic que malda per treure’l del sopor, 

una Veïna nova per descobrir, el Fill i la bossa de 

marihuana i un gir inesperat que el lector no pot 

predir. Tot plegat amb el Nano, el seu fill, fent les 

Amèriques, amb el qual ni es comunica ni en vol. Una relació inexistent perquè fins aleshores, és a 

dir, sempre, han estat la Magda i el Nano, un duet on ell no tenia cabuda. Ja li estava bé. No ho volia. 

«Pare i fill no tenen res a dir-se» i en aquest sentit, en Tomàs il·lustra una generació «en què els 

homes han estat totalment prescindibles en la història d’una família. El suport sempre ha estat la 

mare i ell comença a ser-ne una mica conscient». Un dibuix de la paternitat com una «figura que és 

allà, encara que podria no ser-hi i no passaria res». L’Amic, la seva Nòvia, la Veïna, el Fill de la Veïna, 

el Cinquè Home, l’Home Tatuat i un gos que no en té cap culpa... Tots personatges sense nom per 

accentuar la manca d’empatia del Tomàs. I amb un narrador que els interpel·la directament. Que 

de tant en tant sembla que els arengui un «espavileu!». 

L’Oliván deixa clar que Vladivostok en 

cap cas és una novel·la de superació 

del dol. «El Tomàs està vivint la seva 

vida com un fracàs. A ell no l’interessa 

celebrar-la», manifesta. Això queda 

per a les mares abnegades, les que renuncien al jo, les submises, reflexiona el protagonista. 

En Tomàs, un pare dolent i pitjor marit -o a l’inrevés, tant és-, polític corrupte i infidel 

empedreït, sabrà nedar a contracorrent i amb les onades, li relliscaran les crítiques socials. En Tomàs 

no vol redimir-se. Tant li fa, encara que de forma natural tractarà el Fill de la Veïna millor que al seu 

propi Nano. I s’involucrarà amb l’Home Tatuat en un final sublim, que acompanyarà el lector per 

sempre més entre les seves millors lectures, les imprescindibles i recomanables. 

Perquè en el fons, el Tomàs «és un bon tio»... O no. 

 

https://www.diaridetarragona.com/cultura-vida/La-redempcio-dun-pocapena-20210612-0008.html 

En Tomàs, un pare dolent i pitjor 

marit -o a l’inrevés, tant és-, polític 

corrupte i infidel empedreït, sabrà 

nedar a contracorrent 

 

En protagonista il·lustra una generació «en 

què els homes han estat totalment 

prescindibles en la història d’una família. 

 

https://www.diaridetarragona.com/cultura-vida/La-redempcio-dun-pocapena-20210612-0008.html
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Homo faber es una locución latina que significa "el 

hombre que hace o fabrica". Se usa principalmente en 

contraposición a Homo sapiens, la denominación biológica 

de la especie humana, locución también latina que significa 

"el hombre que sabe". 

 

 

 

 

 Giorgio de Chirico 

 

Lluís Oliván publica una novel·la de rebel·lia i redempció 
d’un home vidu i jubilat que “viu la vida com un fracàs” 
ACN Barcelona.-L’escriptor Lluís Oliván ha publicat una novel·la de rebel·lia i redempció 
d’un home vidu i jubilat d’uns 60 anys que “viu la vida com un fracàs en molts aspectes” .  

AGÈNCIES26/05/2021 
 

ACN Barcelona.-L’escriptor Lluís Oliván ha publicat una novel·la de rebel·lia i redempció 

d’un home vidu i jubilat d’uns 60 anys que “viu la vida com un fracàs en molts aspectes”. 

Oliván ha definit el protagonista de ‘Vladivostok’ (Edicions del Periscopi), el Tomàs, com 

una persona que mai ha estat còmode amb la comunitat ni en les coses que la societat 

proposa a la gent gran, ni “en aquesta mena d’amor infantil que diu que a la seva edat ha 

de tornar a viure i celebrar la vida. A ell no li interessa celebrar la vida”, ha assegurat. 

Com ha explicat l’editorial, l’autor fa un retrat d’una vellesa agre- dolça i d’una vida plena 

de contradiccions i de moments de vitalitat. 
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Abans de morir, la Magda, la dona del Tomàs, planejava amb ell un viatge a Vladivostok, 

ciutat russa de l’extrem orient. L’autor ha dit que aquest viatge és a un lloc on es vol 

arribar i es troba molt lluny, i és “el punt de trobada de dos personatges que han viscut 

junts i a la vegada separats”. Dos anys després, superat el dolor, el Tomàs intenta trobar 

sentit al seu dia a dia com a vidu i jubilat i llegeix els llibres que ella va deixar pendents, 

recorre els turons de la seva urbanització en bicicleta i queda amb el seu millor amic, que 

insisteix a buscar-li una nova parella. L’estiu, però, canviarà completament amb 

l’arribada d’una nova veïna i el seu fill, i això farà que el Tomàs es replantegi què fer dels 

seus últims anys. Oliván ha assenyalat que en un primer moment volia que semblés que 

es tracta d’una novel·la de superació del dol, però que després el lector es vagi trobant 

amb una novel·la de rebel·lia i de redempció d’un personatge que “viu la seva vida com un 

fracàs en molts aspectes, respecte el desconeixement que tenia de la seva dona, com a 

pare, fill i polític”. El protagonista, ha dit l’autor, és “una persona que busca la redempció 

a partir de les coses pràctiques i de ser útil. Ell creu que no té empatia, però molta gent li 

diu que és una bona persona perquè es fa útil als altres des de la seva forma de funcionar”. 

Oliván es planteja les novel·les com a descobriment i intenta no planificar-les abans de 

començar, ha explicat, i hi ha girs, ha assegurat, que descobreix sobre la marxa. L’escriptor 

ha manifestat que el protagonista marca una distància moral i sentimental amb la majoria 

de persones i per això va decidir no posar nom als personatges excepte els protagonistes. 

Pel que fa la localització de la novel·la, ha apuntat que ha ambientat més d’un llibre en 

escenaris de la segona corona metropolitana. Li serveix per jugar amb aquests mons 

d’urbanització en els quals la unitat no és el barri sinó la parcel·la amb personatges aïllats 

i amb poca consciència de barri i col·lectiva. “És un territori que m’interessa, és un espai 

que no és rural ni urbà ni acaba de ser tampoc residencial”.  

L’autorLluís Oliván Sibat (Lliçà d’Amunt, 1968) és autor de diverses novel·les tant en 

català com en castellà, entre les quals destaquen ‘El taxidermista’ (Premi Sant Celoni de 

novel·la breu, Viena, 2005), ‘Un pare possible’ (Premi Fiter i Rossell, Columna, 2007), ‘El 

guardián de las hogueras’ (Edaf, 2006) i ‘Lo que hay en el fondo’ (Premi València de 

narrativa en castellà, Lengua de Trapo, 2013). També ha publicat els reculls de contes 

‘Parcel·les habitades’ (Columna, 2008) i ‘Títulos robados’ (Algaida, 2008) i novel·les 

infantils. 

https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/lluis-olivan-publica-una-novella-de-rebellia-i-redempcio-dun-

home-vidu-i-jubilat-que-viu-la-vida-com-un-fracas/ 

 

https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/lluis-olivan-publica-una-novella-de-rebellia-i-redempcio-dun-home-vidu-i-jubilat-que-viu-la-vida-com-un-fracas/
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/lluis-olivan-publica-una-novella-de-rebellia-i-redempcio-dun-home-vidu-i-jubilat-que-viu-la-vida-com-un-fracas/

