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Quan estava a 
punt d’acabar 
aquesta història 
de Ramon Solsona 
–una campanada 
sonora– vaig co-
mençar el nou di-

etari de Francesc Parcerisas, La tar-
dor em sobta, que inclou una citació 
de Kierkegaard: “Hem de viure la vi-
da mirant endavant, però només la 
podem comprendre mirant enre-
re”. L’afirmació del pensador danès 
podria haver fet la funció d’encap-
çalament que, al llibre que comen-
to, compleix el cèlebre conte de Ju-
lio Cortázar Instruccions per pujar 
una escala al revés, que Solsona ha 
traduït expressament. La vida no-
més es pot comprendre quan hem 
acumulat prou experiència per co-
mençar-ne a capir algun sentit i 
l’avaluem en perspectiva. 

El principal argument estructu-
ral d’aquest relat és avançar cap en-
rere: si en descomptem el capítol fi-
nal, més curt –una coda emocionant 
que té lloc l’any 2018–, la història 
comença el 2015, quan els dos pro-
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PERFIL tagonistes, l’Elvira i el Tomàs, gai-
rebé setantegen, i els seus fills, la 
Lotte i el Klaus, viuen la trentena, i 
va progressant al revés, cap al pas-
sat. Charles Baxter, en la novel·la 
Primera luz, ho va practicar d’una 
manera encara més radical: la llum 
primigènia era la de la gestació dels 
dos protagonistes. El barceloní en fa 
un ús subtil, que posa en qüestió que 
l’interès d’una història sigui anar-
ne coneixent els episodis a mesura 
que progressem en la vida dels per-
sonatges, tot seguint el sentit de les 
busques del rellotge.  

El simbolisme  d’una paraula 
En una estructura com la de Temps 
enrere hi ha una munió d’elements, 
de referències, de detalls, que ja 
han aparegut en la narració, però 
que només fent-nos remuntar a 
l’origen de l’existència dels prota-
gonistes poden ser valorats en to-
ta la seva profunditat. Posem per 
cas: el mot alemany helau, una ex-
pressió de sorpresa fonda, que no té 
un equivalent exacte en la nostra 
llengua. És la primera paraula de la 
novel·la (i també l’última), però, 
més enllà d’aquesta privilegiada 
funció d’obertura i de clausura, 
apareix al llarg de tota l’obra, sem-
pre revestida d’un simbolisme se-
ver. N’hi ha molts més, de detalls 
d’aquests, que el llegidor anirà tro-
bant i retrobant al relat: una ploma 
Inoxcrom de l’Elvira, l’epistaxi que 
pateix en Tomàs, la veu afrodisíaca 
de Mahalia Jackson, els Mercedes 
d’en Ricardet... 

Solsona és un narrador molt 
competent, que no deixa mai de pet-
ja el lector. Aquí se serveix d’una ri-
gorosa tercera persona –en una om-
nisciència condicionada per la pro-
gressió temporal inversa– contínu-

ament interrompuda per uns 
claudàtors que encapsulen la veu 
dels personatges. Una tercera per-
sona massa escrupolosament nota-
rial, perquè les pàgines informatives 
sobre les últimes dècades d’aquest 
país i del món tenen, a parer meu, 
un pes excessiu. En el relat, tan net 
i sense entrebancs, destaquen els 
incisos que reprodueixen la veu dels 
personatges prioratins. I és que un 
dels escenaris de la història, el més 
vívid i ben descrit, és el de les ter-
res del Priorat, bressol del mas Mi-
quelis, d’on prové l’Elvira. Els altres 
dos són la Barcelona menestral, la 
ciutat d’en Tomàs, i Alemanya –les 
ciutats de Düsseldorf i Bochum, so-
bretot–, on, per raons diferents, han 
recalat els dos protagonistes. Solso-
na té molt bona orella, com ha de-
mostrat a bastament amb la seva 
producció: els Reixos, plegar avella-
nes, piar raïm, dillums-dimats-du-
menge, entre moltes altres, són ex-
pressions pròpies de la parla d’aques-
ta comarca. D’altra banda, l’Elvira ha 
dedicat la seva vida a l’estudi dels mo-
dismes i maneres pròpies de dir en 
unes quantes llengües.  

L’antiga força de la mà de l’home 
Temps enrere és una novel·la es-
plèndida que reflecteix allò del vers 
vinyolià que clou el poema Dies al 
camp: “l’antiga força de la mà de 
l’home”. Com que un dels llocs 
d’acció i reflexió de la novel·la són 
els costers prioratins –i, per des-
comptat, la sorprenent evolució de 
l’elaboració vitivinícola en aquest 
país a la falda del Montsant–, hi ha 
pàgines magnífiques que es podri-
en posar costat per costat de poe-
mes com Mending wall, de Robert 
Frost, que reflexiona sobre l’esforç 
de civilització per redreçar marges. 
Es tracta, per damunt de tot, d’una 
història d’amor commovedora, 
d’un realisme de vegades entendri-
dor i d’altres escruixidor. Història 
de promeses complertes i de som-
nis no sempre realitzats, de fatali-
tats en forma de destí inesquivable, 
d’esperança i tedi. De tot allò que 
no es veu, però que, tanmateix, 
acaba tenint una repercussió fon-
da en la nostra consciència: com 
els moviments sísmics a què en 
Tomàs ha consagrat tants anys 
d’estudi i feina professional.✒
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Com ja va demos-
trar en la seva 
darrera novel·la, 
Tàndem –guar-
donada amb el 
premi Josep Pla 
2021–, Maria 

Barbal (Tremp, 1949) es mou bé en 
les distàncies curtes. Ho ha tornat a 
fer ara en el seu darrer títol, Al llac, 
una història coral on les peces van 
encaixant com les d’un retaule i on 
dedica una escena a cada personat-
ge. Aquí la figura central és la No-
ra, una nena de dotze anys, assenya-
da i observadora, que els diumen-
ges d’estiu es deleix per anar al pan-
tà –que els habitants de la zona 
anomenen llac– no només per fi-
car-se a l’aigua, sinó també per la 
companyia de la Lídia, casada amb 

Retaule d’estiu
el cosí de la seva mare, que és qui li 
va ensenyar a nedar. 

El lloc on passa l’acció és Tremp, 
el poble natal de l’autora, i la infan-
tesa un territori que es presta a l’en-
lluernament. La Nora admira la Lí-
dia, que és barcelonina i ha portat al 
poble un cert glamur urbà. A la ne-
na li agrada compartir el temps amb 
ella perquè li sembla que li parla de 
tu a tu. També el seu marit, el Toni, 
que és guapo i simpàtic, agrada a la 
Nora. Però els que no li agraden 
gens ni mica són els altres com-
panys d’esplai vora el llac: el depen-
dent de la sabateria del Toni, la seva 
dona i el seu nen, en Quim, que a la 
Nora li sembla una veritable llauna. 
En aquelles hores de gaudi que són 
tot un privilegi, la nena voldria que 
ells no hi fossin; però hi són. 

pel seu poder transformador. Clara-
ment perquè ens va fer créixer i ens 
va inclinar cap al que som. Un record 
que no podem de cap manera esbor-
rar. “Canviaria res d’aquells estius 
d’anar al llac sabent per endavant què 
passaria?”, es pregunta la Nora... 

Aquest és bàsicament el relat 
d’un diumenge concret en el qual les 
coses es van precipitar a causa d’un 
succés que no desvelarem pas aquí. 
Els diferents punts de vista s’enca-
valquen àgilment i van completant 
la narració dels fets. Barbal ens 
apropa a cada personatge i la seva 
circumstància, i confegeix aquesta 
mirada de conjunt. Al final, el relat 
d’un episodi posterior a aquell diu-
menge clau s’explica potser una mi-
ca precipitadament o no acaba d’en-
caixar en la fluïdesa de l’episodi cen-
tral de la novel·la. Sigui com sigui, 
aquesta torna a ser la Barbal que sap 
narrar i que mereix la fidelitat dels 
seus lectors i lectores.✒
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El grup hi va en tren, al llac que és 
en realitat un pantà; mentre que el 
Toni apareix sempre més tard amb 
el seu Seat vermell i el gos. Quan ar-
riben a l’estació, fan drecera i co-
menten l’agradable jornada que els 
espera: “Aviat ens podrem banyar, 
hem dut la pilota i el pneumàtic, di-
narem quan arribi el Toni, l’aigua no 
pot estar gaire freda. I, sobretot, en 
veure’l: el nostre lloc preferit està 
lliure!” Aquelles jornades han que-
dat enregistrades en la ment de la 
Nora com un paradís; encara que 
uns anys més tard –no gaires–, des-
prés de conèixer la veritable dimen-
sió del pantà, aquella vora on passa-
va els diumenges d’estiu li sembla-
ria molt poca cosa, com un record 
difuminat i prou. 

Un record inesborrable 
Segurament tothom atresora en la 
seva memòria un episodi de la infan-
tesa que destaca per sobre dels altres 


