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El segle XIX no 
deixa de fascinar-
nos. La vella tri-
fulga hispànica i 
el seu aire d’en-
darreriment, obs-
tinació i ancestra-

lisme irredempt s’escenifica en la 
cruel i persistent pugna entre carlins 
i liberals. Des que l’últim soldat de 
Napoleó abandonà la península Ibè-
rica, en realitat, no hi ha hagut pau ni 
consens possible: les “dues Espa-
nyes”, amb els peus colgats dins ter-
ra (com en el simbòlic gravat de Go-
ya), no han deixat d’etzibar-se garro-
tades fins al 1939. La Guerra Civil, en 
efecte, és l’última Guerra Carlina, 
però els actors s’hi han multiplicat, i 
ja no s’hi barallen només laics con-
tra religiosos, sinó esquerres contra 
dretes, centralistes contra naciona-
listes... i encara a dins de cada una 
d’aquestes dicotomies, inquietants 
perspectives de nina russa.  

 Víctor Amela, conegut periodis-
ta i divulgador literari barceloní, té 
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PERFIL arrels familiars al Forcall, a la co-
marca castellonenca dels Ports. A 
set anys es banyava en un gorg del 
riu Calders, un dels tres que conflu-
eixen a la cruïlla que dóna nom a 
aquest petit poble. El detall del 
bany és important, perquè des 
d’Heràclit sabem que submergir-se 
en una aigua fluvial és condemnar-
se a experimentar, automàtica-
ment, la nostàlgia de la pèrdua (bé, 
Heràclit no ho deia així, però ell era 
filòsof i jo escriptor, deixeu-me que 
hi faça un poc de literatura...). Tri-
omfador a Barcelona, Amela no po-
dia probablement extirpar-se la 
sensació que hi havia alguna cosa 
seua que s’havia quedat, irremissi-
blement, dos-cents quilòmetres 
més al sud. Durant anys sentí con-
tar històries sobre el Groc, un mí-
tic guerriller carlista; el besavi 
d’Amela, Pep lo Bo, en va ser coeta-
ni i qui sap què més. El fill de Pep lo 
Bo va emigrar a Barcelona i s’hi va 
establir l’any 1914. La filla del capi-
tà Groc, doncs, respon al doble im-
puls del seu nét d’indagar des de la 
ficció –però amb un gran aparell de 
documentació real– els orígens 
d’un temps mític i convuls, la seua 
pròpia i més íntima prehistòria. 

Les regles del ‘bestseller’ 
Es recorre a la novel·la, sovint, quan 
els materials de la realitat són insu-
ficients. Víctor Amela ha consultat 
molts papers per a fer el seu llibre 
però, al final, ha hagut de dotar de 
faccions i de personalitat el seu he-
roi, i vestir-lo amb un relat cohe-
rent, una invenció plausible. És ai-
xí com el projecte s’ha concretat en 
una peripècia que enfronta els car-
lins del Forcall (“latrofacciosos”, se-
gons els seus enemics) amb els libe-
rals (“pesseteros”, a dir dels con-

trincants). Els personatges que re-
presenten ambdós bàndols, el Groc 
i Tomàs Buc, van ser amics de petits: 
les lleis terribles i immutables de les 
conteses civils.  

 A l’hora de narrar, Amela segueix 
les regles del bestseller i amb aques-
tes ha de ser jutjat. Els personatges 
intensos, les pinzellades de plastici-
tat local (els paisatges severament 
abruptes dels Ports, el vivaç dialec-
te comarcal), l’acció dinàmica, el 
dramatisme, van configurant un re-
lat amb un detallisme didàctic i efi-
caç. El Groc és un fanàtic (“Visc 
–proclama– perquè Religió i Rei le-
gítim guanyen”), però el narrador 
l’humanitza, ens el fa proper, hi em-
patitzem (també nosaltres, ai!, co-
vem la nostra quota de fanatisme, i 
tenim a dins el gen de la discòrdia i 
la rebel·lió). El guerriller impera en 
un territori salvatge, amb cingles 
abruptes, serralades intimidatòries, 
valls impossibles. La seua causa és 
reaccionària i il·lusa, però els seus 
enemics no foren més civilitzats... 

 No falten, en aquestes pàgines, 
referències a llocs d’un pintores-
quisme superlatiu (com ara el san-
tuari, enclavat en la muntanya, de la 
Mare de Déu de la Balma, on fins fa 
quatre dies es guarien endimoni-
ats), ni homenatges a altres ínclits 
amants del territori, com el Joan 
Perucho de les Històries naturals.  

 Crec que Amela, quan ha acabat 
aquest llibre, s’ha sentit satisfet. A 
cals pares hi havia un retrat de Pep lo 
Bo, que les flames d’un incendi do-
mèstic van destruir. Aquest retrat va 
presidir la infància de Víctor Amela. 
D’alguna manera ell sabia que el foc 
havia consumit el quadre perquè po-
guera restar incòlume en un amaga-
tall inexpugnable de la seua memòria. 
I li devia una novel·la. Ara ja no.✒
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En un dels dieta-
ris de Valentí 
Puig hi ha una 
anotació que des-
criu molt bé el 
personatge. Tres 
dies després de 

començar el mil·lenni, el poeta és al 
metro, la línia verda. “Nois amb 
pantalons arrugats sobre les saba-
tes esportives, subjectes de cap ra-
pat i perilla, noies amb pèl tenyit co-
lor butà [...]. Surto al passeig de Grà-
cia i em compro una corbata”. Són 
50 anys de literatura i una trente-
na de llibres en què, frase a frase, 
sempre s’ha reivindicat la diferèn-
cia, el saber-se d’una altra pasta: po-
eta en perill d’extinció. 

Puig entén la poesia com petits 
assajos construïts a base d’imatges 

El nostre últim lord anglès
elegants, vibrants com diamants, i 
se situa voluntàriament als antípo-
des de l’avantguarda estrident i de 
l’experimentació gratuïta. Els seus 
versos, vellutats i plaents, han de-
fensat aferrissadament l’excés i el 
luxe, el trankimazin i la meritocrà-
cia. Durant anys hem llegit els seus 
poemaris com bodegons morals, 
com manuals de valors, com 
cartes de vins i xam-
panys, però tot aquell 
escumeig ha passat a 
millor vida. Ara som 
“tan lluny dels cap-
vespres que s’enrogi-
en / amb una res-
plendor de coses per-
fectes”. El maitre à 
penser s’ha fet gran, l’eu-
fòria l’ha abandonat. 

tocar / amb turistes japonesos ens 
passà per sobre”. En aquest sisè re-
cull, Dormir mil anys, Puig també 
ens emplaça a seure amb ell a la Ga-
leria de l’Acadèmia de Venècia, con-
vidats a El sopar a casa de Leví de Ve-
ronese, “envoltats de nens / que no 
saben destriar entre la protohistò-
ria i Disney”. Perquè encara que tot 
es desfaci, al poeta li queda la lite-
ratura. “Posar-se a escriure, / retro-
bar llibres que vares subratllar i ja 
no recordes haver llegit”. I aquí és 
quan el poeta passa comptes. Amb el 
“gloriós esvalot” de la joventut, amb 
la tristesa del primer amor i “l’hà-
bit de mentir”. Evoca les trabucades 
al cor, les “cavalcades” en motels i el 
crescendo del desig. I lamenta no 
haver sabut estimar prou ni odiar 
amb prou contundència.✒
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A Dormir mil anys els poemes s’han 
omplert de “batecs arítmics” i de 
“cors baldats”, i floten en un ambi-
ent de senectud i metàstasis, de Sin-
trom i Viagra. “Avesar-se a envellir 
i després morir, vet aquí la cosa”. 
L’esplèndid Epitafis, un dels textos 
centrals, retrata amb cruesa el tras-

pàs dels que ens envolten, “amics 
que visitàrem a hospitals 

amb floristeria al hall”. 
“Potser és que vivíem 

de pròrroga”, es diu 
Valentí Puig, i ens 
espera un final sen-
se èpica. “No hau-
rem mort en una 

batalla, sent herois 
mereixedors / d’una 

estàtua eqüestre. Tin-
guérem un infart, un au-


