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La prosa
de Girbal

és un festival
de llengua

osep Pla veia Girbal Jaume
com un epígon, també com
algú que va seguir el camí
contrari als postnoucentis-

tes com ell. “La seva prosa és la de
Víctor Català convertida en cromo
–un cromo que ho conté tot, en què
no falta res… amb una minuciositat
perfecta–. És per aquesta raó que
Girbal Jaume és important. Ell por-
tà a cap exactament el que nosal-
tres mai no volguérem fer.”

El cas és que no em sembla que
tampoc ho haguessin pogut fer: la
llengua que havia nascut amb la
normativa fabriana encara no esta-
va prou encebada en aquells anys, i
a ells, com a generació, la combina-
ció de l’ego juvenil –imprescindible
en tot creador– amb la vacuna anti-
ruralista, antimodernista i anti-
jocsflorals que els havia adminis-
trat Ors els ho feia impossible.

Girbal Jaume és d’una generació
per sobre de la de Pla, publica amb
Francesc Matheu, fet que també
ajuda a entendre per què se l’ignora
posteriorment; L’estrella amb cua
–la seva millor novel·la si no fos per
La tragèdia de cal Pere Llarg– apa-
reix el 1919, el mateix any que
Oratjol de la Serra, un conjunt de
24 proses silvestres tan imprescin-
dibles perquè Girbal pugui escriure
aquelles dues novel·les, com els
Drames rurals de Víctor Català en
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L’autor és molt
més a prop de

l’oralitat que
no de l’artifici

Girbal és d’una
generació

per sobre de la
de Josep Pla

Un món a prop de 

relació amb Solitud. L’any 1919,
Sagarra, el més precoç dels post-
noucentistes, edita Paulina Buxa-
reu, la seva primera novel·la i tam-
bé una de les més mediocres.

Pel que fa a Pla, és sabut que,
malgrat els seus silencis interes-

sats, va enllestir El Quadern gris
als anys seixanta i no entre el 1918
i el 1919. La millor prosa catalana
d’aquella època no és encara nou-
centista i no és encara del tot fa-
briana. Penso en La Parada i en Pi-
nya de rosa, de Ruyra, en alguns
contes de Bertrana o de Víctor Ca-
talà, en aquelles dues novel·les de
Girbal que va recuperar Enric Ca-
sasses i, ara, en Oratjol de la Serra,
que ha recuperat Agnès Prat.

La prosa de Girbal és un festival
de llengua. Irònic, agut, entranya-
ble, molt divertit, moralista en la
forma, però no en el fons, d’aquells
moralistes que només molesten als
que es veuen moderns perquè mi-
ren el món i els llibres darrere uns
vidres que els semblen cosmopoli-
tes, la riquesa lingüística d’aques-
tes proses prové en part dels conei-
xements de Girbal –els anys que va
viure a les terres d’Alacant, la seva
relació per via materna amb la va-
riant menorquina–, però n’aconse-
gueix la frescor gràcies als estius
que va estar en contacte amb la
gent de Salo, a Sant Mateu de Ba-
ges.

Molt més a prop de l’oralitat que
no de l’artifici justament gràcies
també a haver estat en contacte
amb la gent que viu en aquest de-
sert del món, com diu a la primera
prosa, la capacitat de detallisme i

d’observació de Joan Ballesteria, el
narrador, prové també del natura-
lisme; les escenes i quadres de cos-
tums d’algunes d’aquestes proses,
del pairalisme dels Jocs Florals i,
sobretot, del costumisme; el drama
rural de fons, exemplificat en La
mort truca a la porta i en L’enterro
de Pauleta, de Víctor Català, la se-
va gran mestra. Penso en Celdoni,
el protagonista d’Els soldats dels
Quius, semblant a en Met de les
Conques dels Drames rurals i que,
com ell, viu una infantesa diferent
de la dels altres nois. Penso en algu-
na de les proses més costumistes
d’aquest recull, en L’Astoret o en el
començament de L’home del forn
dels pegaires. (En Mija, el pegaire,
per cert, enraona tan poc com al-
guns dels carboners de Bertrana o
com aquell pagès sorrut amb qui
Foix no va aconseguir parlar el dia
que va anar a Torrent de Lladurs, el
lloc de naixement del seu pare.)
Penso, per acabar, en el comença-
ment de La mort truca a la porta,
quan el narrador observa amb l’ob-
jectivitat freda d’un científic natu-
ralista la mort d’un papalló a causa
del foc del llum pocs segons després
que ell i les seves dues filles s’assa-
bentin que ha mort Pauleta. Un ex-
cés de llum que encega aquell papa-
lló i que el du a la foscor, talment
com una vida en flor que s’apaga. ❋ 

Poesia Anna Ballbona

El sarcasme
amorteix

els moments
més greus

Garriga escriu
un sol poema

que muda
de pell

Captiu de paraules
embla una ironia que el darrer
llibre de Francesc Garriga (Sa-
badell, 1932), publicat per La-

breu Edicions, es digui Ragtime. Una
ironia que lliga, però, amb la seva
poètica, que aquí estén de nou els
elements marca de la casa, amb una
força redoblada.

A diferència del ragtime, estil mu-
sical característic per la melodia sin-
copada, Garriga té un alt control del
ritme dels versos. Però alhora, com
en la fluctuació del ragtime, els seus
poemes basculen entre el lament del
passat, de la joventut perduda, dels
estralls del temps, i la serenor
d’avui, des de la talaia dels anys, i un
acarar –a vegades sense roman-
ços– la mort.

Entremig, és clar, aquell sarcasme
o cinisme que fa d’amortidor dels mo-
ments greus i profunds. Per agafar

S distància del temps esquinçat –també
ragtime–, que ha marxat rabent, i ha
fet mal, dissimulat a estones.

Hi ha qui diu que en cada llibre el
poeta sabadellenc escriu, en realitat,
un sol poema que muda de pell i
agafa noves formes. El seu estil in-
confusible –des de les mítiques mi-
núscules fins a la llengua senzilla i
contundent, el vers depurat– ho
atresora. A Ragtime, aquest poema
pren un to més proper i vigorós.

També s’accentua el to elegíac,
que a algú desavesat o desconnec-
tat de la doble via Garriga (cruesa i
cinisme) pot embafar-lo. “sóc fill del
que he estimat i ho porto amb mi. /
no vull res més”, “potser demà vol-
dré més temps / però això és tot”.
Una eterna tensió i contradicció do-
mina els poemes de Garriga, captiu
de la desgana i del desig i tothora de

les paraules –un dels mots més re-
iterats en els seus versos– que ha
perseguit i trobat, que l’acompanyen
o l’abandonen. “no em queda ja cap
déu / que sàpiga mentir amb prou
dignitat. / em resta el déu de les pa-
raules buides / i els jocs de mans,
un déu tronat [...] però, tronat i tot,
oh déu, abriga’m”.

Francesc Garriga, autor de poe-
maris com ara Entre el neguit i el si-
lenci (1959), Els colors de la nit
(1990), Setembre (1992), Ombres
(2000) i Camins de serp (2009), en-
tre d’altres, es mostra en aquest
darrer llibre clar, directe i cru, però
sense conferir una cosa malagrado-
sa a l’element quotidià, s’imposa la
solidesa, l’impacte precís: “m’he
despertat un gos covard / que espe-
ra la carícia de l’amo / i un llit en ca-
sa confortable”. ❋
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n crim a sang freda d’un agent secret de la CIA,
comès per un conegut seu també del centre
d’espionatge en un pis de Barcelona, inicia una

trepidant novel·la que vol reflectir el tuf sucós que circu-
la per les clavegueres delictives de la ciutat. L’assassinat
s’ha perpetrat al pis de sobre on tenen el despatx els ja
coneguts detectius bessons Borja i Eduard, protagonis-
tes d’altres novel·les de l’autora, una de les escriptores
més reconegudes del gènere negre català.

El crim, bastant extravagant, enceta tot un garbuix de
fets i situacions enrevessades que abasten gairebé totes
les esferes delictives del teixit social. La més important i
el nus de la novel·la, és la denúncia del negoci de molts
centres de teràpies alternatives, que han proliferat ar-
reu, i que com que mouen molts diners, també s’em-
bruten de sang i fetge, si convé. Unes teràpies a preus
abusius que ofereixen tota mena de solucions benefac-
tores per a la salut física i mental en base a herbes pro-
digioses, tractaments alimentaris i rituals i tècniques
mèdiques orientals sense cap base científica. Amb fór-
mules de captació atracti-
ves, bàsicament amb una
exageració de les virtuts
curatives dels tractaments
innocus, atreuen prou àni-
mes turmentades física-
ment o espiritualment per
omplir centres d’alt rendi-
ment econòmic. Uns nego-
cis que han permès a l’au-
tora satiritzar el modus vi-
vendi de la societat opulen-
ta i, de retruc, deixar anar
pinzellades profundes de
denúncia social.

Enllaçant fets i personat-
ges, la novel·la posa en sol-
fa també un rosari d’altres
activitats delictives, com els
negocis d’obres d’art i anti-
guitats dubtosos, l’actuació de les màfies de l’Est i xine-
ses, ben establertes a casa nostra, i tota mena de tràfic
de persones i material il·legal. No hi podia mancar tam-
poc la relació d’amor-odi entre els detectius protagonis-
tes i els Mossos d’Esquadra per resoldre situacions al lí-
mit amb molta sort i prou incompetència. No hi man-
quen tampoc els tripijocs sentimentals de tots els per-
sonatges, amb situacions tan imprevistes com estrafo-
làries. Tot en l’escenari d’una societat encara amb arrels
profundes però deformada darrerament per la immigra-
ció i el turisme massiu.

Escriptora i traductora, Teresa Solana encerta la tra-
ma i l’explica amb un llenguatge viu i entenedor a l’abast
de tothom i amb una ironia i a vegades sarcasme que
alegra la història i la fa més llegidora i descriptiva. Llueix
especialment en la descripció dels personatges, tan ex-
travagants com propers a la vegada, fet que dóna més
realisme a unes històries com les d’aquesta novel·la, en
què l’autor fins i tot es permet el luxe de ser-ne també
protagonista.

Teresa Solana es va estrenar com a escriptora el 2006
amb Un crim imperfecte, una novel·la amb els germans
bessons de detectius, que va començar a escriure com a
entreteniment i que va trobar editor de seguida a més de
traduccions a altres llengües. Aquesta és la tercera no-
vel·la amb aquests protagonistes. I cal afegir un altre per-
sonatge, la sotsinspectora dels Mossos, Norma Forester,
heroïna d’altres novel·les seves, també traduïdes.

Uns bons filons per eixamplar amb traça i mestria el
gavadal de novel·la negra catalana, cada vegada més
conreada, però encara poc reconeguda i difosa. ❋
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Tots els colors
de la sang
Jordi Capdevila

Novel·la

L’hora zen
Autor: Teresa Solana
Editorial: Edicions 62
Barcelona, 2011
Pàgines: 288
Preu: 18,50 euros

Oratjol de la Serra
Autor: Eduard Girbal
Jaume
Edició: Agnès Prats
Editorial: 1984
Barcelona, 2011
Pàgines: 236
Preu: 16,90 euros

El novel·lista
Eduard Girbal
Jaume
ARXIU

la Terra

Ragtime
Autor: 
Francesc Garriga
Editorial: LaBreu
Barcelona, 2011
Pàgines: 64
Preu: 12 euros

El poeta Francesc
Garriga Barata
ESTER XARGAY




