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L’actor i poeta Elies Barberà té al seu haver una
obra lírica ben atractiva. L’obra de Barberà pa-

lesa un coneixement sòlid de la tradició. El poeta
domina perfectament l’instrumental bàsic de la po-
esia: la llengua i el vers. Barberà sap mirar la rea-
litat i trobar aquells motius que es poden convertir
en bons poemes. Barberà sap construir un bon
poema barrejant els elements justos perquè no
sigui ni massa llarg ni massa breu. El poeta també
sap estructurar els seus poemes perquè acabin for-
mant un conjunt global que se’n diu llibre. I el seu
darrer llibre, Allà on les grues nien, es llegeix amb
gust i ganes.

Però, aquest cop, al capdavall la cosa no acaba
de funcionar. El nou llibre de Barberà té dos defec-
tes que debiliten el sentit
general: té poemes fran-
cament fluixos que inter-
rompen el text i després
no queda gens clar cap
on va el llibre, més enllà
de ser una mera col·lec-
ció de poemes amb un
denominador temàtic
comú, la gran ciutat con-
temporània.

Aquest cop Barberà no
ha sabut desplegar la
seva imaginació, tan fèr-
til en altres ocasions, i el
llibre resulta una mica
massa previsible, perquè
ens trobem davant els tí-
pics temes de la multicul-
turalitat del Raval, la glo-
balització, la bombolla
del sector de la construc-
ció, la violència dels joves, la inseguretat ciutadana,
les escenes al metro, l’anorèxia... El poeta no ens
dóna noves perspectives sobre aquests temes i aca-
ba caient en el tòpic, i els personatges que poblen
els poemes acaben esdevenint arquetips generals
sense vida.

Tres extrems cap on ens condueix el text
La ironia del poeta, tan fina en llibres anteriors, tam-
poc acaba de rutllar, perquè el text es disloca cons-
tantment cap a tres extrems, és a dir, l’afectació, la
simplificació i la sentimentalitat, i aquests extrems
acaben neutralitzant l’efecte corrosiu i sa del criti-
cisme. A més, aquests tres extrems, encara pitjor,
acaben comprometent el sentit d’autenticitat o sin-
ceritat que hauria de caracteritzar el text, tot i que
ja sabem que es tracta d’un artifici retòric.

Són rars els moments en què el poeta deixa de
banda els excessos i ens acostem al que podria ser
la seva veu de veritat. Ho podem comprovar en po-
emes com ara Planetes i Boulevard de l’enyor.
Aquests moments escadussers de força personal no
pesen prou en el conjunt perquè l’exageració, el re-
duccionisme, el sentimentalisme i la falta de com-
promís real sempre acaben imposant-se. I l’obra re-
sulta com la descripció que el poeta fa de la nina que
un sensesostre arreplega de la brossa: “Bonica com
un pastisset”.❋
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amblapromesad’unalectura
despreocupada i confortable,
l’edició inclou –encertada-
ment–uníndexdelspersonat-
gesprincipalsenquèse’nsex-
plicaquinssónhistòricsiquins
ficticis,unplànolqueensmos-
tra com era el monestir en el
moment en què transcorre
l’obra i un glossari de termes
de l’època.

Entretinguda, a estones
Rere els murs és, doncs, una
novel·la documentada i asse-
quible, complint així dos dels
propòsits de l’autora. No és,
però,unanovel·laentretingu-
da.Onoméshoésamoments.
És cert que està contada en
capítols curts i que hi surten i
hi passen moltes coses: con-
tenciosos que enfronten les
autoritatsdelmonestirambel
comte d’Empúries, difícils di-
lemes espirituals, intrigues
embolicades de palau, la pre-
sència dels primers càtars o
albigesos, l’orde dels tem-
plers,cavallers i fetilleres iuna
històriad’amorpotser impos-

sible. Iéscert, també,quel’au-
tora juga amb materials en
principi força atractius i prou
diversos:elmisteriqueenvol-
ta les relíquies guardades a
SantPeredeRodes, l’elabora-
ciódelaportaladadelmones-
tirperpartdeMestrePeire, les
lluitesd’unjoveserfperacon-
seguir la llibertat, l’evocació
cruenta de les primeres croa-
des... I és cert, igualment, que
lagaleriadepersonatgesn’in-
clou de tota espècie i pelatge:
des del malvat conseller Dal-
maufinsalturmentatperòbe-
nèvol Sebastià, passant per la
bellaCàndia, l’astuta isensual
comtessa Jussiana i el sever
abat Berenguer.

Esponellà, però, sembla
que no ha sabut utilitzar nar-
rativamenttotsaquestsmate-
rials. Vull dir que no ha sabut
integrar-los en un relat que,
encaraquefosaunnivellasse-
quible, tragués tot el suc als
bullicis i a les convulsions
d’aquellaCatalunyamedieval.
Els personatges són tan uní-
vocs i tan poc vius que, en ge-

neral, les seves experiències
resulten insípides i les seves
aventuressemblentràfecsfú-
tils. L’estructura global de la
novel·la,amés,falaimpressió
d’haver estat concebuda sen-
se tenir en ment cap estratè-
gia, per una pura acumulació
de successos, i és tan atrope-
lladaiconfusaquelaintrigano
persuadeix, els enigmes no
encurioseixenielscopsd’efec-
te no impacten ni sorprenen.

A més, tot i que la prosa
d’Esponellà és en general
efectiva, correcta, a vegades
es veu llastada per alguns tò-
pics,obvietats icursileries:del
Mestre Peire, per exemple,
se’ns diu que “s’havia sentit
cridatadonarvidaalapedra”,
i de la vida dels esclaus cap-
tius, que “era ben trista” per-
què “perdien la llibertat de
moviment i quedaven sotme-
sos al seu amo”.

De totes maneres, cal reco-
nèixera l’autoraelmèritd’ha-
ver acarat el gènere de la no-
vel·la històrica amb una labo-
riositat remarcable.❋
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sep Vallverdú sobreposar-se a cap
distanciament, per saludable que pu-
gui ser, per abraçar, com qui no l’ha
vist de temps, la tendresa. Vegem-ho
a les dues pàgines admirables dedi-
cades, de record, a l’amic Anicet Ca-
sañas (p. 57, 58) i “l’aventura –i quina
aventura– de la seva vida”. Quan s’es-
cau és l’amistat, un do de Vallverdú,
el que s’avança a trobar-nos, tant dels
absents com d’una referència tan es-
claridora per a ell com és la persona i
l’obra de Josep M. Aloy, “sant –diu ell–

de la seva devoció” (p. 235) com ho
podia ser dels altars. De passada –o
més aviat fent-hi una parada i fonda–,
ens aturem esbalaïts davant les més
de 4.000 pàgines de la Biblioteca
Vallverdú, l’obra completa (fins al
2003) juvenil de l’autor d’aquestes un
punt elegantment desmenjades pà-
gines d’aquest llibre.

Josep Vallverdú viu on els barcelo-
nins sobretot (jo no, que sóc de Ribes
deFreser)endiuenafora.Nohihares
per a un escriptor, jo diria, com saber

esperar tot treballant. No és aquell no
tenir espera de les grans ciutats i fins
i tot de les no tan grans. Hi ha una ex-
periència de sol i núvols o bé de gebre
que cruix. Literatura? Vallverdú tra-
dueix de Time (que llegeix) un article
sencer d’Obama, de quan era candi-
dat (p. 131-133), i parla de Josep Tre-
moleda, dels premis Baldiri Reixac i
de la tomba de Martí l’Humà... Ho fa
pensant a poc a poc, però arribant
sempre a temps al capdavall. Les pe-
dres del camí d’un escriptor.❋


