
9 DE DESEMBRE DEL 201014

ns trobem en el 1964, quan les tele-
visions i ràdios de tot l’Estat anun-
cien a bombo i platerets les cele-

bracions commemoratives dels 25 anys
de pau a tot el territori espanyol. Ja tenim
600 i molta gent va sortint del pou de la
misèria moral i material que va comportar
la Guerra Civil. De portes enfora, sembla
que es visqui en una societat idíl·lica, quan
en realitat s’ha aconseguit només que hi
hagi menys gent que passi gana i més que
es dutxi cada dia, a més que la televisió
tregui l’avorriment en moltes cases. S’ha
reduït bastant la misèria material, però
ben poc la moral.

Era un temps en què les clavegueres
d’aquesta misèria estaven ben instal·lades
arreu, però baixaven ben profundes i silen-
cioses en tots els estaments del poder,
perquè les dominaven els heroics guerrers
que van guanyar la Guerra Civil. Uns lluita-
dors que feien i desfeien, en un país subju-
gat, per anar acaparant més poder. Però
en la clandestinitat, ja s’iniciava una oposi-
ció soterrada contra la dictadura.

En aquest context, Xavier Vernetta ha
creat un relat en què els personatges són
tots guanyadors de la Guerra Civil, els que
havien conquerit Catalunya deixant sang,
fetge i llàgrimes arreu. Hi trobem un se-
nyor marquès fabricant de teixits amb una
fortuna envejable i quatre fills desmarcats
del negoci, un exlegionari que recorda
aquells feliços dies en què podia matar
tothom sense compassió i ara viu en una
barraca de mala mort. També hi ha el pe-
riodista que extorsiona amb els seus arti-
cles per enriquir-se. No hi podien mancar
diferents militars, assidus al Centro Cultu-
ral de los Ejércitos de la plaça de Catalu-
nya, alguns, com el coronel Asensio, que
fa fortuna jugant al set i mig i comprant
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accions de sotamà. Tots es coneixen i no-
més tenen en comú l’afany de fer-se rics i
gaudir de la vida frívola dels potentats.
Aquells tan nobles de dia com viciosos i
perversos de nit.

Amb aquest escenari, una trama ben
construïda, uns protagonistes descrits bà-
sicament pel que diuen i el que fan i un
llenguatge adequat a l’època, el relat va
anant amunt i avall en el temps, en les si-
tuacions i en els personatges per bastir un
gran mural ben acolorit i ple de detalls.

Com en una timba de cartes, tots tenen
mil cares per mostrar que aposten sobre
naips guanyadors, però n’hi ha que en te-
nen d’amagades a la màniga i s’emporten
sempre la banca.

Amb precisió matemàtica i canvis de
ritme sorprenents, la novel·la va guanyant
intensitat i va posant en evidència que no
hi ha un pam de net en els poders dictato-
rials, i menys en un de tan corrupte com el
franquista. I que la violència sense escrú-
pols que tots van aprendre a la guerra,

l’apliquen amb intensitat en temps de la
seva pau. La gent acostumada a mentir i a
matar i a mentir per matar no sap perdre
del tot el ritme, ni en els 25 anys de pau
posteriors.

Una novel·la àgil, sorprenent i de bon
llegir, que pretén retratar la vida i miracles
dels guanyadors de la Guerra Civil, però
que capta amb més amplitud el rerefons
d’una societat que lluitava per tirar per la
borda el llast de la misèria col·lectiva d’una
vida sense llibertat de cap mena. ❋

Novel·la Jordi Capdevila
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omés amb els dos últims
poemes de Teranyines, el
setè poemari d’Anna Mon-

tero (València, 1954), ja val la pena
atansar-s’hi. Aquests dos darrers
poemes pertanyen a la tercera part
del llibre, que obre un solc nou dins
la seva trajectòria. Són dos poemes
torrencials, de tarannà narratiu, on
queda reflectit un cert sistema de
miralls justament trabucats que
Montero posiciona a la perfecció
aquí i en altres moments del llibre.
Per exemple: “morts meus, mortes
meues, / que esperàveu des del
fons del temps. / deixeu-me dir-vos
que així ha passat la vida” o “pogué-
rem sempre ploure’ns l’un a l’altre /
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la terra atònita de la pell”. Montero
és una militant de la minúscula, una
de les seves marques.

Maria Josep Escrivà va dir, a pro-
pòsit de Serenitat dels cercles (llibre
anterior a l’anterior d’aquest) que “la
poesia de Montero no reflecteix mai
l’acció desfermada del temporal”.
Això es compleix, a grans trets, en la
primera i segona part de Teranyines,
però en canvi s’esbotza a la tercera,
on la tensió creix i la força dels refle-
xos dels miralls resulta d’una gran
potència. Hi ha altres marques de la
casa Montero, que ha fet també fei-
na de traductora, que són especial-
ment visibles en la segona part, la
central: una gran depuració formal,

la tendència a estilitzar el vers i una
simbologia que tot ho amara, amb
fortes ràfegues de lirisme delicat.
Dominen tot el llibre la reflexió al vol-
tant de l’existència humana i els es-
tralls del pas del temps, i en aquesta
segona part, sobretot, la mort, que
pren cos amb la mort de la mare, i
que agafa de la mà el record, els lli-
gams, el que en queda després.
“Gota a gota, / la meua veu enverina
els seus dies” són els versos pu-
nyents del poema que obre aquesta
segona part, en què l’autora fa aflo-
rar aquests miralls trabucats, una
mena d’efectius regats sobre ella
mateixa.

A partir de gestos quotidians, que

s’alcen com a imatges isolades, An-
na Montero fa córrer sentiments,
desig, intimitat. A estones, l’aposta
simbòlica, el joc de miralls, queda a
mig camí o s’enteranyina per una
excessiva delectació en el lirisme
(“que va assaborir la seda tendra del
desig” o “suspesa, amb ales trans-
parents / que cremen lentíssimes /
al foc del teu esguard”). A la primera
part se serveix de personatges clàs-
sics per començar a esprémer els
grans temes que senyoregen el lli-
bre, que pren el títol d’un poema tan
lúcid com estremidor: “i sabem que
no hi ha més / que aquestes fines
teranyines / que ens uneixen l’un i
l’altre / i al buit”. ❋

Miralls sense teranyines
Poesia Anna Ballbona


