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Ben d’acord amb el
simbolisme, tan
distingit com exac-
te, del seu títol,

aquesta obra del gran poeta
dels “catalans dels antics
comtats” –com es complau a
anomenar ell, mentre que
abans aquest nostre estimat
territori català arrencat per
França de la branca més bella
del nostre arbre nacional (que
no de l’arrel), i que ara ja fa
temps que anomenem Cata-

lunya Nord, els nostres avant-
passats pirinencs en deien, a
la ratlla de la frontera i cap a
veremes, el Rosselló– és una
obra que es va obrint sempre,
com certes floracions, cap a
ponent. Això no és dir gaire
per part del crític, només és
fer un pizzicato, ja que els dits
se n’hi van.

Tot Jordi Pere Cerdà s’ha
abocat en aquestes denses
pàginesdegreui joiosamera-
vella. No és qüestió de fer-ne

un comentari descriptiu, sinó
a raó d’un a tot o res que
miri de pujar fins a
elles. D’altra ban-
da,nohihad’ha-
ver gens d’es-
tranyesaien-
cara menys
s’ha de pre-
tendre sub-
ratllar lapre-
sència d’un
gran escriptor.
Un dels grans es-
criptors de la litera-
tura catalana de cent
anysençà.Síqueescaure-
treure que Finestrals
d’un capvespre (i
no en el sentit
de retret ne-

gatiu) portadedatafinal qua-
tre anys enrere, el 2005, i ara,
com li esqueia, és editada per
Trabucaire, de Canet. Res, i
encara menys un treball que
ho retorna tot d’una vida, és
fet de quatre dies. Per tant, és
del nostre segle XX que cal
parlar, encara que el llibre
hagi arribat a la publicació al
novell segle XXI. És nou i més
quecapobrasevad’unavelle-
sa rigorosament insondable.

Premis i tot –de Crítica (de
Serra d’Or), Nacional de Lite-
ratura (per la novel·la Passos
estrets per terres altes) i
d’Honor (1995) per tot i per
ell, tot i la poesia completa
d’impuls i cura d’Àlex Susan-
na, venint de lluny del pacient
i segur traçat de Casacuberta
el dictat vital que és en prosa
Cant alt i, ni primer ni darrer,
sempre present el teatre de
Quatre dones i el sol (i aquí sí
que hi entra Esteve Albert,
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Elpunt de partida argumental
de Les folles del mas, de Fer-
ran Canyameres (Terrassa,
1898 - Barcelona, 1964),

sembla prometre al lector la concre-
ció novel·lística d’una hiperbòlica fan-
tasia sexual masculina: un home deixa
enrere un passat terrible i dolorós re-
fugiant-se en un mas d’alta muntanya
propietat de dues dones solteres que,
ben aviat, el converteixen en l’objec-
te de desig dels seus apetits més des-
bocats, als quals ell es veu obligat a
sotmetre’s. Al lector li basta llegir-ne
unes poques pàgines, però, per ado-
nar-se que Les folles del mas no té res
que la pugui fer equiparable a una
fantasia opulenta i sensual. Al contra-
ri: és el relat d’un malson –moral,
mental i físic– en tota regla.

Escrita el 1962, Canyameres hi nar-
ra les desventures d’en Vinyals, un ca-
talà que hagué d’exiliar-se per culpa
de la Guerra Civil (com el mateix autor)
i que, tot just a l’inici de l’obra, rep el
permís per sortir del camp de concen-
tració on ha estat presoner durant un
temps, en la França ocupada pels na-
zis. A canvi de la seva llibertat, haurà
de treballar en un mas pròsper de la

comarca, a les ordres de la Josette i la
Lluïsa, dues germanes gens sociables
i d’instints sexuals desfermats de qui
se’ns diu, ja a la tercera pàgina, que “la
gent els atribuïa un geni molt violent,
les considerava un xic anormals”.

El fet d’introduir els personatges de
les dues germanes amb aquestes fra-
ses tan poc suggerents, les quals es
complementenambladescripció(pàg.
12) dels seus físics més aviat desagra-

dables, ja indica que la intenció de Ca-
nyameresnoés jugaramblesexpecta-
tivesdel lector,presentant-liunasitua-
ció aparentment idíl·lica que a poc a
poc s’anirà revelant infernal. En abso-
lut: Canyameres vol que, ja d’entrada,
quediclarqueelprotagonista,malmès
per les experiències sofertes en el pas-
satperòencaradecenti íntegre,haanat
apararalbellmigd’una“realitatespan-

tosa”, i que està a punt de convertir-se
en la víctima de dues dones animales-
ques i despòtiques, infectades de vici,
corrompudesperunamalignitatgaire-
bégenealògica–unavantpassatseuva
cometre atrocitats imperdonables– i
podrides per les baixes passions de
l’enveja, la gelosia, la ira i el rancor.

Reflex abominable de la història
Seria un error i una simplificació, em
sembla, afirmar que el retrat infecciós
i depravat del sexe i de la luxúria que
ofereix Canyameres a Les folles del
masrespon a cap tipus de puritanisme
literari o d’integrisme moral, i que el
seu propòsit sigui el d’expressar l’hor-
ror i el fàstic d’un pobre home tiranit-
zat pels capricis de dues vampiresses
rurals, que es barallen entre elles com
a fures i que ja han fet malbé, a còpia
d’enganys i de maledicències, la vida
d’un jove i innocent pastor.

Vull dir que, si bé és cert que tots
aquests fets i comportaments aparei-
xen en la novel·la, només prenen la
seva veritable dimensió terrorífica
quan es té en compte el pla general en
què s’esdevenen i es desenvolupen.
Quan dic el pla general em refereixo,
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En l’últim dels seus Trionfi, Petrarca s’imagina
que al Judici Final l’assenyalen amb el dit: “Vet

aquí el que plorava, que en el plor / més que cap
dels riallers ha estat feliç”. Qui hauria dit que Laia
Noguera, poeta tan ben dotada per a la dicció irò-
nica i l’extrema discreció en el plantejament emo-
tiu del poema (recordi el lector No et puc dir res, del
2007, per exemple), derivaria cap a una posició com
l’al·ludida. No pas la de l’autor d’Arezzo en la seva
perfecció formal, per desgràcia –la coincidència dels
títols no confon ningú–, sinó la d’un personatge
complagut a deixar-se obnubilar pel sentiment. En
el recent Triomf, l’aposta de Noguera per un pathos
sense ombra d’aquella autoconsciència seva que
tan còmode li feia el trànsit entre la paròdia i l’epi-
grama intel·ligent i cordi-
al, no ha estat només im-
previsible, sinó també de
resultats força dubtosos.

És difícil parlar d’un lli-
bre que no satisfà l’ex-
pectativa creada, i més si
el seu inici és tan prome-
tedor. L’obre Primer tri-
omf, un tríptic que acon-
segueix traslladar efecti-
vament al vers els
procediments composi-
tius de la peça musical
que invoca, el Trio op. 50
de Txaikovski: el caràcter
elegíac i l’estructura de
tema con variazioni. Des-
prés, però, tot i variar els
pretextos musicals
(Beethoven, el Rèquiem
mozartià), la dicció esde-
vé mecànica i castigada
fins al final del volum per
una inexplicable fascina-
ció de Noguera per l’esticomítia –la interrupció del
ritme amb el final del vers– i l’escapçament de la
frase. Si l’expressió volia recordar la fluència del
discurs musical, el de la fragmentació –“Aquí da-
vant la casa de nosaltres. / Enderrocar-la. / On
m’emporto. / La voluntat. / Hi hauria. / I no és do-
lor. / És admetre” (Agnus Dei)–, era certament, en-
tre els possibles, el recurs més allunyat del legato
i el cantabile propis de tota melodia, sobretot la que
es pretén sentimental.

Èxit momentani d’imatges més brillants
Podríem, esclar, valorar la recurrència d’una sim-
bologia ben personal i no tan accessòria com la
inspirada per la música (la de la pedra, per exem-
ple), o els èxits momentanis en què una imatge
més brillant que les altres il·lumina el poema (XI,
XVI), però el que resta és sobretot la impressió que
la distància estètica a què Noguera sabia situar-se
respecte als seus textos aquí s’ha pràcticament es-
vaït i que aquesta impremeditada operació Triomf
no ha prosperat. Potser és que aquí la jove autora
escriu “Et dic que sí de seguida” (XXX), sense aque-
lla contenció reflexiva que un dia li feia escriure
No et puc dir res.❋

la història
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és clar, a les greus convulsions històri-
ques d’aquella època, que fan la seva
aparició en pocs però rellevants pas-
satges de la novel·la: els amargs re-
cords que en Vinyals dedica als seus
companys d’exili, la sensació que a la
muntanya almenys pot fugir del “pe-
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poc cavil·lós però de dret i
lluny)–, doncs jo diria que
l’autor de Finestrals d’un cap-
vespre no ha estat, malgrat
tot, prou llegit. Sense fer de fi-
lòleg cercaria el fonament de
la desavinença en el dir per
escrit, que és, emprant el ter-
me corrent –però aquí curt de
sentit–, l’estil de l’escriptor.

No tant en la poesia, és
clar. Algunes de les tirades
més fondes d’aquest llibre,
escampades però insistents,
amarades de voluntat clarifi-
cadora, són d’aquelles dedi-
cades al mestratge de Josep
Sebastià Pons, “l’escriptor
migpartit” que en vaig dir jo
en aquestes pàgines. Jordi
Pere Cerdà és més a prop. No
ve d’estudis, com Pons, per-
què ve de ramaders. Però, de
tots dos, és Pons qui porta el
català que li transmet la
dona, que ens torna, com ve-
nia a dir Kafka, a la terra:

“M’adono que aquí [...] se-
gueixo una tendència a aban-
donar l’esquema prefixat per
endinsar-me en incursions
múltiples en el temps, en els
afectes, en els terrenys de
l’empirisme social, com si
cerqués unes dispersions, lla-
vors que obeeixo a una for-
mació del meu esperit que és
associatiu” (pàg. 27). Aques-
ta riquesa, que ho és, pot
desconcertar el lector impa-
cient, àvid i poc associatiu
amb ell mateix.

Cal prendre ben bé esment
d’aquesta declaració del poe-
ta. Al pròleg, Albert Ibañez
(sic, sense accent) Domènec
(sic, sense hac) explica que la
seva col·laboració –passar en
net, corregir i editar el llibre–
ve de quan acompanyà Jordi
Pere Cerdà a la passejada
d’EscriptordelMes(1991)pels
Països Catalans (dic jo) amb
Helena, la muller de l’escrip-

tor, al qual, ara d’amic, ha aju-
dat treballant, compartint la
“seva immensa capacitat de
dialogar i fernéixercaminsde
pensament”. És això. De tot
plegat, però al davant una
mena de constel·lació que,
ambtantanit, surt il·luminada
perunpoeta,sorgeixunllibre
que si se sap llegir –torno a
l’avís de més amunt– esdevé
inoblidable.Carelsquellegei-
xen sense treva (si poden)
s’exposen que els falti la petja
d’onhavientrepitjatuntemps.

Jordi Pere Cerdà ha escrit
una memòria de les memòri-
es, fascinant.Seixantapàgines
peraJ.S.Ponsiensfasaberde
pastorsfinsquearribenelsna-
zis ivénen“laguerra, lesguer-
res i els refugiats” (4a part), la
seva obra i l’aflorament de la
seva cultura, en desassossec.
Unllibreperconviure-hi. Iaca-
rar-lo, alhora.❋
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A ‘Finestrals d’un
capvespre’, el poeta,
narrador, dramaturg i
promotor d’activitats
culturals Jordi Pere
Cerdà reprèn i renova
antics temes de la
seva vida i n’aporta
d’inèdits, en un text
que es mou entre
l’assaig i les
memòries d’un
gran escriptor

Un triangle entre dues dones i un home és la base de l’obra de Canyameres

rill de les persecucions dels homes
que creien poder dominar el món a
canonades”, la por del pastor a ser re-
clutat per anar a combatre, i l’anècdo-
ta tràgica d’un jueu polonès mort
quan intentava travessar la frontera
en direcció a Espanya.

Tots aquests elements tenen un raó
de ser molt clara: posar en evidència
que en Vinyals està atrapat entre dues
adversitats –les folles del mas i les fo-
llies de la història– igualment perver-
ses, les quals són, en el fons, el reflex
simbòlic l’una de l’altra: la depravació
–l’abús de poder i la immoralitat– de
les dones és la mateixa, a un nivell
quotidià, depravació de la història a
principis dels anys 40 del segle XX, en
plena Segona Guerra Mundial i amb el
negre trauma de la Guerra Civil Espa-
nyola encara molt viu.

És per tot plegat que Les folles del
mas resulta una lectura interessant.
Aixònovoldir,però,quesiguiunabona
novel·la.Canyameressapconstruiruna
atmosfera entre histèrica i malsana,
però el que conta és, en general, molt
precipitat i monocorde: des del primer
moment tot és, i tothom actua, tal com
hofaràal llargdel’obra.Laprosatépas-
satges expressius, vigorosos, però es
veu llastada per un aire arcaic i per un
abús de certs recursos efectistes, que
duen el lector a cansar-se de tant tre-
mendisme i a enyorar els matisos de la
subtilesa i de l’ambivalència. Val la
pena,entotcas,defer-hiuncopd’ull.❋
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