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Per anar de Vila-
franca, al sud de 
la comarca caste-
llonenca dels 
Ports, fins a Vis-
tabella, a la falda 
del massís del 

Penyagolosa, s’ha de canviar de pa-
ís. Un camí serpejant et fa baixar 
fins a la barrancada abrupta del riu 
Montlleó. Aquesta llera pedrego-
sa fa precisament de frontera entre 
l’Aragó i el País Valencià. A la seua 
vora, el caminant que ha sigut pa-
cient i ha seguit la senda marcada 
no tardarà a trobar-se amb l’Estre-
lla, un llogarret abandonat on fan 
vida, insospitadament, el matri-
moni amablement enriolat que 
formen Sinforosa i Martín. En el si-
lenci mineral d’aquesta vall pètria, 
el caminant troba repòs i conversa. 
Després, reprendrà el camí: ha de 
tornar a assaltar la muntanya. Fi-

Menjar i no ser 
menjat

nalment, un llarg pla invadit pel 
crit glauc del blat segat el portarà 
fins a Vistabella, de nou en terres 
valencianes. Ací, en aquest rodal 
privilegiat, hi té el mas l’escriptor 
Martí Domínguez.  

Estime particularment aquest 
territori: hi he caminat sovint, amb 
un quadern sota el braç. És un dels 
circuits, si fa no fa, que feien els 
maquis, a la postguerra. Boscos 
profunds (plens d’espècies endè-
miques), muntanyes feréstegues i, 
enlairat amb el seu doble vessant 
característic, el cim del Penyagolo-
sa, l’altura més simbòlica del País 
Valencià.  

Domínguez coneix bé Sinforosa 
i Martín, que fan la vida estricta 
dels masovers ara que ja gairebé no 
en queden. Sinforosa es diu preci-
sament un dels personatges del seu 
últim llibre, La sega, que aborda la 
vida terrible als masos de la zona 

No descobrim 
res si afirmem 
que Jordi Llavi-
na és un home de 
lletres en el sen-
tit més noble de 
l’expressió. Un 

autèntic treballador de la cultura, 
perquè la seva energia es diversi-
fica contínuament en múltiples 
tasques que seria llarg d’enumerar, 
i quan diem “treballador” el mot no 
és un vocable convencional. Ell de-
dica al “conreu de l’escriptura” una 
part significativa del seu temps, i 
els resultats són a la vista de tot-
hom qui s’hi vulgui acostar. El que 
avui ens cal celebrar és aquesta cul-
minació de la seva “trilogia poètica 
de Tres i Quatre”, com en diu. 

Que perduri allò que es perd
El primer que sorprèn és aques-

ta capacitat de construir amb pers-
pectiva un conjunt de tres reculls 
que van cronològicament seguits 
en el temps però que mantenen una 
unitat de to, d’elements formals i de 
nuclis temàtics en evolució. Una 
qualitat que sovint es reconeix en 
els narradors (un altre vessant de 
Llavina, val a dir) però que rara-
ment ressalta en els poetes. La con-
fluència del poema narratiu (que 
ens remet a Vetlla), del sonet ben 
escandit i dominat (que ens remet 
a Contrada) i les proses poètiques 
fan d’aquesta tercera baula de la tri-
logia, Matí de la mort, un fermall 
magistral que recull, combina i 
conjuga formes i continguts, tenint 
en compte que el poeta aconse-
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gueix amb aquest llibre, per al lec-
tor de la trilogia, una rematada de-
finitiva. És un llibre cruent per a 
sistemes sensibles i, com passa amb 
alguns dels poetes que ell estima, 
convé que no t’agafi desprevingut. 
Però, com succeeix amb Vinyoli, 
l’efecte logoterapèutic de l’escrip-
tura és finalment un lenitiu.  

Consistent, dinàmic i dúctil 
El poeta sap que les fondes experi-
ències vitals que s’hi reporten no-
més poden tenir sentit damunt la 
pàgina si és capaç de formalitzar-
les de manera seriosa i convincent. 
I aquí és on Llavina no falla: la llen-
gua hi és consistent, dinàmica i 
dúctil. Rica en matisos i plena de 
troballes retòriques, de cops 

(l’Alcalatén, el Maestrat, els Ports) 
en els anys de plom en què les esca-
ramusses entre els guerrillers an-
tifranquistes i la Guàrdia Civil aca-
baven sovint amb un dany col·late-
ral per als masovers indefensos.  

La sega és un llibre bonic, resolt 
amb la intensitat de les coses sen-
zilles. Per primera vegada, el seu 
autor abandona el món divulgador 
de l’alta cultura il·lustrada i desem-
boca en una certa voluntat mains-
tream, amb personatges parlant 
amb el sec però vivaç català local 
(una parla de frontera). També el 
punt de vista és diferent: ara el nar-
rador ja no observa els seus vol-
tants amb ulls d’expert naturalista, 
sinó a través de la màscara d’un in-
fant, Goriet, el fill d’un masover as-
sassinat per la Guàrdia Civil. L’em-
patia amb el lector augmenta. 

Una història que no pot acabar bé 
No hi falta, això sí, la figura del mes-
tre exiliat a la seua aula suspecta, 
Don Arcadi. Ell és qui ensenya a Go-
riet a col·leccionar fòssils i estimar 
els tresors de la natura. Perquè tot 
allò, les muntanyes, els abismes 
prodigiosos, les balmes i els cami-
nois perduts en el bosc, són el solat-
ge d’una mar, l’oceà que ho va inun-
dar completament milions d’anys 
enrere. I el mestre ensenya, com qui 
diu, que també les passions dels hò-
mens es fan dures dins els seus pits 
en temps de tribulacions, i han de 
ser desenterrades i avaluades per 
mans expertes. I, per damunt de tot, 
la gran lliçó de la natura, la màxima 
aspiració de tot el que és viu: “Men-
jar i no ser menjat”. 

Aquest llibre acaba malament 
perquè la història dels masovers és 
la crònica d’una mort anunciada. 
Entre dos focs, van rebre les conse-
qüències d’unes hostilitats que de 
vegades no comprenien, però fins i 
tot quan va arribar la pau això no-
més els va ser una pobra treva. Len-
tament, a l’embat de la modernitat 
desfermada, els masos i les aldees 
han anat despoblant-se. A l’Estrella, 
fa trenta anys que no hi viu ningú, 
excepte Sinforosa i Martín. Dos oc-
togenaris ferms com roures, dos Ro-
binsons aïllats del món que només 
reben visites ocasionals i són testi-
monis d’un món que ja s’acaba. La 
dalla, indecorosament implacable, 
no ha parat mai de segar.✒

d’efecte, d’ironies, de ressons lite-
raris...  “Bous remugants que ento-
men / el sol cremós dels segles!”, 
esplèndida metàfora; el carnerià 
“del goig viscut en queden les dei-
xies”; el ritme hipnòtic d’Un puny 
de nit hi tusta; el magnífic sonet de-
dicat a Vinyoli; a Un pessebre, clou 
amb aquest “plorarà bàrbara-
ment”, que ens remet a Salvat-Pa-
passeit, i, per l’adverbi, a Maragall!; 
“Preparo la salmorra / del vers”, 
metàfora vinyoliana però de nou 
encuny! La narrativitat ferrateri-
ana, arreu. La brutalitat dels dos 
sonets de L’últim sopar, on sona 
Ted Hughes. 

Però ningú com el mateix autor 
per explicar la trilogia en el text 
que clou el volum.✒

Rick 
Remender, 
el rei dels 
universos 
impossibles

Rick Remender és 
el guionista de mo-
da gràcies a sèries 
com Clase letal 
–ambientada als 
Estats Units de Re-
agan i protagonit-

zada per uns adolescents marginats 
que són captats per una escola d’assas-
sins– o Ciencia oscura, una road mo-
vie espacial amb l’excusa argumental 
del retorn a la Terra dels seus antihe-
rois. La marca de la casa de Remender 
és el gènere de la ciència-ficció, com 
ja va demostrar a la seva etapa al Ca-
pitán América. Si el seu predecessor a 
la capçalera, Ed Brubaker, va apostar 
per unes aventures d’espionatge amb 
reminiscències de la Guerra Freda, 
Remender la va fer canviar dràstica-
ment de registre i va traslladar el cam-
pió de la llibertat a un univers paral·lel 
ple de paranoies monstruoses. Ara la 
torna a encertar amb Low, una sèrie de 
ciència-ficció que transporta el lector 
a espectaculars escenaris submarins 
postapocalíptics. Com ja és costum en 
la seva trajectòria, Remender s’acom-
panya d’un excel·lent dibuixant, en 
aquest cas Greg Tocchini. Sens dubte, 
és una de les claus del seu èxit: la col·la-
boració amb artistes tan sòlids com 
John Romita Jr., Daniel Acuña, Mat-
teo Scalera o Wes Craig. Un còmic, per 
tant, que no defraudarà els que 
 busquen entreteniment de qualitat.✒
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