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Quintana
ficciona els

fets històrics
protagonitzats
per Joan Seguí

 mitjan segle XVIII, el pre-
vere Jordi Font rep l’encàr-
rec de relatar els misteris
que amaga el fet històric

més important mai succeït a l’illa
de Pregonda des que va ser conque-
rida per les tropes del rei Alfons. El
1763 es compliran dos segles de
l’any de Sa Desgràcia: l’assetja-
ment de la ciutat del mateix nom
per part de tretze mil soldats de
l’exèrcit turc, que van arrasar la
ciutat i van segrestar prop de cinc
mil persones, que van ser portades
a Constantinoble i venudes com a
esclaves. Amb il·lusió expectant, el
solitari erudit, fusionant Homer i
Heròdot, emprèn la investigació
amb la intenció de fer justícia tant
als herois que van resistir l’invasor
com a homenatjar els que van viure
en captivitat en terres llunyanes.
Cinquanta anys després, el prevere
deixarà escrit un text que no no-
més serà el resultat d’una estranya
aventura intel·lectual sinó que farà
adonar al seu autor, amb decepció,
de les complexes relacions del po-
der polític, eclesiàstic i social (sem-
pre destacades pel cinisme i la hi-
pocresia) que dominen la seva illa

A

L’any de Sa
Desgràcia

estimada. I descobrirà així mateix
com la memòria del passat és sus-
ceptible de ser manipulada des del
present amb més que obscures fi-
nalitats.

No costa gaire veure que, en
aquesta nova novel·la, Josep M.
Quintana (Alaior, 1950) ficciona
els fets històrics protagonitzats per
Joan Seguí (un ciutadellenc a la
cort del Gran Turc) que van ocór-
rer a Ciutadella de Menorca a mit-
jan segle XVII. En el llibre, Pregon-
da és alhora Menorca i Ciutadella, i
Portmany, Maó, tot i que en una
ocasió es parla de “la veïna illa de
Menorca”. Abandonats per Felip II,
desposseïts de les seves terres i
béns, els milers de captius menor-
quins malviuen sense esperança en

la seva nova ciutat. El jove Arnau
Vidal, alt i musculós, lleial a la seva
terra, la seva gent i la seva llengua,
després de ser venut com a esclau,
acabarà sent un home lliure fent-se
passar per turc gràcies a la seves
habilitats lingüístiques. El seu ger-
mà Jaume s’ha integrat, de manera
ben desacomplexada, a la vida polí-
tica turca, viu entre riqueses, en
coneix els principals actors i es be-
neficia de tota mena de negocis tèr-
bols i tràfics d’esclaus. El retrat de
la populosa i cosmopolita Constan-
tinoble, “la més bella ciutat del
món”, amb el seus cafès i basars,
les seves botigues de roba, els seus
harems i la seva situació política és
el millor d’aquesta trepidant novel-
la d’aventures. És Jaume el que
proposa el negoci al germà petit: fer
diners redimint els esclaus menor-
quins, rescatant els captius. Co-
mençant per la bella Helena, avui
esclava del metge d’un visir. El
“rapte d’Helena” (les referències
són clares) és trepidant i la seva
història, de final tràgic, capta de se-
guida l’atenció del lector. Els dos jo-
ves amants se les hauran amb els
veritables “herois de la nit”, tots 

Narrativa Toni Vall

Odia
vegades t’odio”, “Quan
dius aquestes coses, el
tonto ets tu”. Són pa-

raules de la Taronja, l’esposa del
protagonista de L’home intranquil,
sòsies gens ocult del seu autor:
Kiko Amat. Són rèpliques recur-
rents al llarg de tot el llibre, una
mena de contrapunts a les refle-
xions, neures i obsessions del seu
marit, i un hàbil recurs expressiu
que matisa els rampells misan-
trops d’aquest home intranquil
que, a través de quasi 40 saboro-
ses píndoles –algunes inèdites i
d’altres sorgides d’una feina ra-
diofònica de l’autor– de ràpida
lectura i enèrgica sedimentació,

“A elabora una radiografia personal,
una visió del món a través de les
seves fílies però sobretot les se-
ves fòbies.

Ja fa uns quants anys, vaig lle-
gir El odio. Fuente de vida y motor
del mundo, de Ramón de España,
un assaig carregat de bilis i mala
bava que esbossava un corol·lari
d’odis personals i intransferibles
de l’autor i que, malgrat les bones
estones de diversió que propor-
cionava, no acabava de connectar
amb un subconscient comú, una
cosmovisió generacional que
amalgamés totes les idees que
proposava i potenciés al màxim el
feeling amb el lector.

En canvi, Amat sí que ho acon-
segueix perquè, hi estiguis
d’acord o no, les seves neures
potser són també les teves. La
seva és una anàlisi desacomple-
xada i diàfana que emparaula
pensaments políticament incor-
rectes i els converteix en senti-
ments molt identificables amb els
d’un mateix.

Contra l’adotzenament
Proposa la rebel·lió contra el tòpic,
contra la imbecil·litat i l’adotzena-
ment com a forma d’actuació sis-
temàtica per enderrocar el pensa-
ment únic i les actituds gregàries,
com a màxima depuració del civis-

me. Reivindica la necessitat de l’in-
sult, del renec pronunciat a temps,
no per solucionar res, sinó per
quedar-se tranquil.

I és que Amat no proposa solu-
cions concretes als mals que ha
detectat, no cal que les busquin,
però és que L’home intranquil no
és pas un manual d’autoajuda, sinó
una col·lecció d’aiguaforts que ens
empassem a la velocitat de la llum
com aquelles pastilles Escalofríos
que devoràvem quan érem petits.

Alguns dels capítols gairebé són
aforístics, haikus de saviesa sorgi-
da de l’estómac però posada en
negre sobre blanc amb notable ha-
bilitat literària. Amat no s’està
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aquells que es van quedar a l’illa, es
van apropiar dels béns dels segres-
tats, van imposar un “ordre nou” i
es van aprofitar de la connivència
entre el poder polític i eclesiàstic
per, pocs anys després, oblidar els
fets. Són les mateixes autoritats,
els pabordes i els alts llinatges que,
dos segles després, gairebé impo-
sen el silenci i eviten que el prevere
se surti amb la seva.

Els dos plans temporals són, de
fet, tres. A partir dels quaderns se-
crets d’Arnau Vidal (escrits en turc
però amb alfabet llatí), que narren
els fets en primera persona, el pre-
vere Jordi Font intercala reflexions
i episodis en tercera persona sobre
el seu propi procés d’investigació,
les seves topades amb els seus su-
periors o el seu viatge a Mallorca
per investigar els arxius de la In-
quisició. I el lector no pot evitar
pensar que la dura crítica a la socie-
tat menorquina és compartida pel
mateix Josep Maria Quintana. Pot-
ser el que menys convenç són al-
guns dubtes històrics i de versem-
blança (es parla de passaports, Ar-
nau visita Felip II...) o estranys
anacronismes (un bordell a la Ciu-
tadella del segle XVI es podia dir
“Chez Madame”?). I estranya, so-
bretot, que no hi hagi cap diferèn-
cia entre les paraules d’Arnau, el
narrador del segle XVI, i les de Jor-
di, l’erudit de finals del XVIII: tots
dos s’expressen tal com ho faria un
novel·lista del segle XXI. ❋

Josep Maria
Quintana ha
escrit una
novel·la històrica
ambientada al
segle XVIII ACN
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d’utilitzar hipèrboles i exagera-
cions per traçar un recorregut on
–també s’ha de dir– apareixen crí-
tiques un pèl fàcils, com aquella
brama segons la qual la televisió
no és més que un catàleg d’inutili-
tats. A més a més, no tot és abrup-
te ni despòtic, sinó que també hi
ha lloc per a la tendresa, especial-
ment quan apareix el fill del prota-
gonista, a qui, per molt que es dis-
fressi d’etern inconformista i d’es-
cèptic reconsagrat, també somia a
poder deixar-li un món una mica
millor. Un món deshabitat de papa-
nates –els mons de Quim Monzó
s’intueixen entre línies–, pares per-
fectes i guapos de revisteta. ❋

Kiko Amat ha publicat una sèrie
de reflexions, barrejades amb
ficció, sobre com veu la societat
actual JUANMA RAMOS

escriptor i artista eivissenc, Jean Serra
(El-Biar, Alger, 1952), acaba de publi-
car el seu primer recull de traduccions

o versions de poesia. Es tracta d’una breu pe-
rò exquisida mostra editada sota el títol irònic i
intel·ligent d’Aproximacions i robatoris. Són
poemes que l’autor ha anat versionant i reto-
cant lentament des de l’any 1975. Al llarg dels
anys, Jean Serra ha anat desplegant molt gra-
dualment la seva obra literària, de manera que
hem hagut d’esperar més de tres dècades per
conèixer formalment la seva tasca de traduc-
tor de poesia. A més de poeta, assagista, crí-
tic, articulista i memorialista, ara hem d’afegir-
hi la traducció.

El títol de l’obra indica les motivacions artís-
tiques de l’autor a l’hora de traslladar els tex-
tos aliens al català. Serra tradueix per una sè-
rie de raons: per llegir més a fons un poema,
per practicar l’art d’escriure poesia, per evi-
denciar un lligam personal amb certs textos,
per homenatjar alguns autors, per guardar
testimonis dels seus viatges o per una neces-
sitat imperiosa, fruit de la lectura (“m’ho recla-
men”). Serra s’aproxima als poemes més llu-
nyans i roba directa-
ment els poemes que
susciten una implica-
ció personal més fer-
vorosa.

Malgrat la seva bre-
vetat, Aproximacions i
robatoris és un llibre
complet i ambiciós.
Conté poemes de tres
continents, Àsia, Àfri-
ca i Europa, i d’una
gran diversitat de llen-
gües, francès, castellà,
gallec, asturià, xinès,
grec, àrab... També
abraça una gran varie-
tat d’estils com ara
poesia en vers i prosa,
popular i culta, tradi-
cional i experimental o
antiga i moderna. Els
temes del conjunt de
poemes dibuixen un
arc que va des de la lli-
bertat personal fins a
la poesia mateixa, pas-
sant per l’amor, la
mort, la natura, el pas del temps, la vida moral,
la justícia, l’art, els infants, la família, la casa i
un llarg etcètera. I, finalment, recorre una
gamma important de subgèneres de la poesia.
Trobem exemples de poesia lírica, narrativa,
dialogada, conceptual i ideològica. En definiti-
va, Aproximacions i robatoris és una obra molt
rica i suggeridora.

Ara bé, indubtablement, el millor del llibre
és el català de Jean Serra i el seu domini dels
recursos de la poesia. En aquest sentit, els
textos són tan naturals i propers en català que
no sembla que hagin estat traduïts d’una altra
llengua. I, d’una altra banda, els poemes tra-
duïts són veritables creacions literàries en ca-
talà perquè el poeta hi ha trobat l’encaix per-
fecte a nivell formal per introduir el poema en
el sistema literari en català. ❋
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