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“És el mort més 
gran que hem tin-
gut. No m’hi ca-
brà, en una missa, 
haurem de fer dos 
enterraments!” 
La frase la diu un 

capellà al protagonista i narrador de 
La casa de foc, de Francesc Serés, en 
referència a un altre dels protagonis-
tes, en Jordi de Can Sol. Com que és 
la primera frase de la novel·la, el lec-
tor pensa que es disposa a llegir una 
història sobre un personatge bigger 
than life –per dir-ho amb l’expressió 
anglesa–, que ens és presentat quan 
ja és mort i del qual es reconstruirà la 
vida, amb tot el seu arsenal de poder, 
d’ambicions, de desitjos, de baixes 
passions, de misèries i de grandeses. 
I bé, això és així, en part: en Jordi de 
Can Sol, un saurí amb un do màgic i 
inexplicable, un home de negocis tèr-
bol, un patriarca tan ple d’amor com 

Un món riquíssim 
de realitats 
mesclades
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PERFIL de ferides i defectes, és més gran que 
la vida, efectivament, i així ho com-
provarem gràcies a la història de 
prop de sis-centes pàgines que ens 
explica el narrador. 

La qüestió important, tanmateix, 
és que tot i tothom és més gran que 
la vida a La casa de foc, en el sentit 
que fins i tot els personatges més 
petits, insignificants i vulnerables 
formen part d’un substrat tel·lúric, 
d’un univers moral, d’un entramat 
d’històries, d’una teranyina sociolò-
gica i d’un paisatge natural que els 
supera però, alhora, els engrandeix, 
perquè projecta la seva petitesa, la 
seva vulnerabilitat i la seva fugaci-
tat sobre un fons de forces porten-
toses i de veritats (diguem-ne veri-
tats) confuses però perdurables. 

És un encert de l’autor, en aquest 
sentit, haver creat un narrador amb 
diverses funcions i personalitats do-
bles. Moralment noble i emocional-
ment sobri, és un nouvingut amb un 
passat turbulent que s’instal·la al Sa-
llent de Santa Pau i s’integra dins les 
dinàmiques humanes de la vall del 
Ser però que, alhora, mai deixa de ser 
un foraster a qui la gent tracta amb 
desdeny i prevenció. Des d’un punt de 
vista estrictament narratiu, el narra-
dor té un paper actiu i determinant en 
la novel·la però, sobretot, actua com 
un dipositari de les històries dels al-
tres i n’inventaria i en canalitza les fe-
tes, els traumes, els dolors, les raons, 
els temors i l’energia. A més, i això és 
important, és prou intel·ligent i refle-
xiu per tenir un sentit racional del pas 
del temps i de la història però, alhora, 
com que prové d’un món no urbà, en 
conserva també una visió violenta i 
no domesticada, és a dir, la història 
com una realitat que mai és del tot 
comprensible, ruda, magmàtica, pu-
ra en la seva bestialitat. 

El tronc argumental, que es rami-
fica en un brancam múltiple d’his-
tòries i una frondosa galeria de per-
sonatges, pot resumir-se de la ma-
nera següent. Com que el narrador 
té la fama de ser un bon professor i 
de moure’s bé entre alumnes con-
flictius i situacions problemàtiques, 
el totpoderós i enigmàtic Jordi de 
Can Sol li demana –és una petició 
d’ajuda exigent i amenaçadora– que 
faci classes de repàs a la seva neta, 
una noia de tretze anys que s’ha cri-
at en un entorn familiar difícil i que, 
segons el seu avi, corre el perill d’ex-
traviar-se vitalment per sempre 
més. Obligat a acceptar l’encàrrec, 
el narrador acaba establint una re-
lació estreta –intensa, voluble, vis-
ceral i psicològicament laberíntica– 
tant amb en Jordi de Can Sol com 
amb la seva neta, la Mar, i amb la 
mare d’aquesta, la Carmina. 

A partir dels seus tractes amb la 
família de Can Sol, el narrador, que 
relata els fets un cop ja s’han esde-
vingut i quan ell ja ha deixat de viu-
re a la vall del Ser, reconstrueix un 
món i una època: un món de reali-
tats mesclades i una època en què el 
present i els seus drames i les seves 
passions van carregats amb els dra-
mes i les passions de molts passats 
acumulats, sedimentats. És la prin-
cipal virtut de la novel·la: la capaci-
tat de Serés per fer conviure la força 
tel·lúrica de misteris que se’ns esca-
pen amb assumptes tan actuals com 
l’especulació urbanística, el tràfic 
de drogues, les lluites i les corrupte-
les pel poder, la crisi econòmica del 
2008 i l’impacte (en doble direcció) 
de la nova emigració. 

Escrita en una prosa consistent 
però dinàmica, forta però àgil, in-
tel·ligent i vivíssima, La casa de foc 
és una molt bona novel·la.!
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Felanitx du una ci-
tació inicial de Life 
studies, de Robert 
Lowell, cap de 
brot de l’anome-
nada poesia con-
fessional. També 

el llibre de Gomila tracta de la memò-
ria: el passat hi és convocat, ple de vi-
da i de sentit, ara ja suportable i per-
fecte perquè està acabat. La poesia 
permet de ser-hi sense romandre-hi. 

La primera part, un llarg poema en 
versos heptasíl·labs, construeix el re-
lat ple de detalls d’un jo –el del mateix 
poeta– en un temps i un espai que ja 
no hi són: “Soc d’aquí, però d’enlloc / 
perquè he volgut formar part, / boca-
terrosa, orb, mut, / d’un indret que no 
existeix, / que només és pura absèn-
cia”. L’indret, però, es fa rediviu per 

“Ser pare per no ser mon pare”
mor de les paraules i gràcies a aquest 
retorn a l’edat formativa dels quinze 
anys. L’“ànsia del desig” cueja, febril, 
com també el desvetllament de la 
consciència de l’art. Les imat-
ges, ben travades, van recu-
perant alguns personat-
ges familiars que convi-
uen amb Miquel Bau-
çà –l’home que “cava 
sota la rulot”– o amb 
Miquel Barceló i Bas-
quiat, que “sotgen 
blaus / que ennegriran 
els seus quadres”. Els 
entra-i-surts del Port, els 
vaivens morals de l’adoles-
cència, la mar ubiqua (la mar color 
de cobertes del llibre), les referències 
musicals de la primeria dels noranta “i 
quilograms de nostàlgia / estotjada als 

vatge, / d’un país imaginari, / de 
l’amor que fuig”. Versos que es poden 
relacionar amb els d’Indiferència, 
que acaba amb aquesta fuetada: “Ser 
pare per no ser mon pare”. En la rees-
criptura d’El dia de les ànimes (Aller-
seelen), de Paul Celan, l’ham que sim-
bolitza la ferida en els versos d’aquest 
sembla més aviat un ancoratge en la 
memòria en els del mallorquí, perquè 
“té gust de pinassa i cel” (Gomila és 
més audenià que celanià, com de-
mostra a Res). Hi ha aquest neguit 
per transcendir el jo, sovint reconei-
xent-se havent reconegut, primer, 
l’altre: “Ser en uns ulls que miren / 
perquè tu has mirat”. Una mica abans 
havíem llegit aquesta bella declara-
ció: “Si encara quan et mir als ulls / 
tot pareix possible, tangible, / real, és 
perquè tu em mires”.!
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carrerons”. Gomila sembla refractari 
a la metàfora, al vers d’art major i a la 
pirotècnia verbal: el poema compon 
una veu discreta, segura, que no assa-

ja la catarsi. Fins i tot el mal ave-
rany de l’aparició d’un “ve-

llard arrugat” tira avall 
sense dramatismes. 

La segona part, 
composta de poesies 
molt més curtes, se 
centra en l’altre –
més d’un: la dona, els 

fills–: “Escriure sense 
un tu / és ser una flor 

sola / en un jardí tancat”. 
Fins i tot quan és el jo qui 

parla sense embuts, l’objecte és un 
altre, com passa en la breu i demoli-
dora No: “Soc fill del rebuig, / d’un po-
ble que no és el meu, / d’un pare sal-
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