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La joia
i l’entusiasme
conviuen amb

la desolació
i la mort

D’homes,
cavalls i ratolins

n l’últim dels quatre relats
que conformen aquesta de-
liciosa novel·la de Stein-
beck, un vell li diu al seu

nét, l’única persona que té ganes
d’escoltar-se’l: “El que importava
no era arribar aquí; era moure’s,
cap a l’oest”. Les històries del vell
amb els indis al confí mexicà, bata-
lletes de joventut, ja no interessen
els grans. Troben que l’home repa-
pieja. Només el nen, un vailet d’on-
ze anys, pren delit tornant a sentir
les vivències de l’avi.

És un episodi que resumeix la
gràcia d’aquesta breu novel·la de
l’autor d’Homes i ratolins. Perquè
el Jody, el nen, és l’autèntic prota-
gonista del llibre. Aquí hi ha el prin-
cipal encert de l’obra. No és pas ell,
qui narra. Però és gràcies al conei-
xement de la seva mirada que el re-
lat està amarat d’una sensibilitat
molt delicada. Es tracta, de punta a
punta, d’una història de formació.
Inclou ritus, costums, la imatgeria
pròpia de l’oest americà (ingrat, as-
pre). La joia i l’entusiasme con-

E
viuen amb la desolació i la mort. El
naixement alterna amb la malaltia.
Potser l’oest mental i moral del vell
ja ha passat a millor vida. Però al
ranxo de la família Tiflin, prop de la
ciutat de Salinas, es continuen fent
créixer animals com sempre, i es
maten com sempre s’han matat, i
la mare crida els homes a esmorzar
o a sopar fent sonar un triangle.

La primera de les històries ens
parla del poni roig que el pare rega-
la al seu fill. Una nit al ras –una nit
amb massa pluja– acabarà d’esga-
vellar la salut del pobre animal, que
la dinyarà al cap de poc. El relat
–aquest, com també els altres

tres– està travessat d’una cons-
ciència tel·lúrica aguda. L’atavis-
me, com no podia ser d’una altra
manera, es fa present a través de
molts senyals: “Del fons mil·lenari
dels segles sorgia l’antiga admira-
ció del que va a peu pel que va a ca-
vall”. La naturalesa és imponent,
colossal, com anem coneixent per
les diverses històries i com llegim
explícitament en l’última: “Va sen-
tir el soroll apagat i persistent que
fan l’espai i el silenci”. El nen estri-
jola i raspalla el seu poni. Però la
mort ha sentenciat el quadrúpede.
El Jody no és encara un adolescent,
però ja té notícia de la fi. Sent pie-
tat per l’animal que tant estima.

Aquest primer relat crea una im-
mediata empatia amb el lector.
L’hospitalitat, la trobem tant en els
espais interiors del ranxo com en
els exteriors. En aquests últims:
“del llom humit [del poni] li pujava
una mica de vapor”. En els primers,
“patates bullides i carabassa bulli-
da [...] van escampar per l’estança
un núvol de vapor”. La fugida del

petit cavall crea un moment climà-
tic esplèndid. Com diuen que fan
els elefants quan emprenen el seu
darrer viatge.

El segon relat parla de l’arribada
al ranxo d’un vell desconegut, que
havia nascut molt a prop d’allà i
que hi ha vingut a morir. Però s’es-
tima més tornar-ne a fugir, damunt
del cavall més vell i arrossinat de
l’estable. Com els grans herois in-
fantils de la literatura nord-ameri-
cana –Huckleberry Finn, Tom Sa-
wyer–, també el Jody somia una vi-
da d’aventura. I és, de moment, un
caçador menor. Dins la carmanyola
buida que torna de l’escola, hi col-
lecciona tot d’animalons que mata
pel camí. “No se sap mai si una cosa
que fas serà considerada una male-
sa més tard”. És Steinbeck en estat
pur. El nen es calma arribant-se a
una font, pròxima a la casa, en què
el rajolí va fent sobreeixir un cubell
que recull l’aigua, amb la vora enta-
pissada de molsa.

La mort del poni del primer relat
–la càrrega de dolor premonitòria 

Novel·la Jordi Capdevila

Els colors de la novel·la neg
inici de la novel·la explica el
final, però és prou ambigu
per deixar-lo ben obert. A

Max li hauria encantat poder captar
amb la seva Leica l’instant en què
dos sicaris l’envien a l’altre barri a
trets. Hauria estat genial: “El meu úl-
tim retrat ha de ser així. Mogut. Bor-
rós. Com la meva vida. Com totes les
meves fotos. El meu últim retrat ha
de ser com tots els anteriors: irreal,
somiat”.

La vida de Max n’ha estat prou, de
moguda i borrosa. I s’explica en qua-
tre escenaris diferents i en tres me-
sos. Els que calen per encaixar prou
personatges que sembla que no tin-
guin res a veure l’un amb l’altre, però
que tenen una connexió clau: tots
han influït en la vida del protagonista,
des del seu triomf prematur a la fo-
tografia artística fins a la subjecció a

L’ les drogues i a l’alcohol. Una història
trepidant, d’influències clarament ci-
nematogràfiques i amb tots els in-
gredients de la novel·la negra: intriga,
suspens, amors i desamors, tra-
ïcions i prou sang i fetge difícil de
pair. Es pot llegir d’una tirada, encara
que no ens quedi temps per dormir.

Els escenaris de la novel·la són
ben diferenciats: hi ha la rovellada
ciutat de Lisboa, amb els seus barris
i símbols més denigrats i turístics. Hi
trobem el mític poble de Campro-
don, de colors ben pirinencs i esti-
uejants de pa sucat amb oli, ben dis-
tant d’una sumptuosa costa tarrago-
nina que, en el relat, concentra els
cervells de les xarxes mafioses mexi-
canes i de l’Europa de l’Est. Aparta-
det, s’hi troba un petit poblet de l’Alt
Empordà, on hi ha l’objecte del desig
de la novel·la.

La història s’inicia quan Max va a
pagar un deute que té a Lisboa, on
ha viscut un anys i els moments més
costeruts de la seva existència. Està
penjat de la droga, sense res per so-
breviure i amb una depressió. I a Lis-
boa trobarà un món caduc, amics
que li volen refer la vida, persones
que no el poden veure i petjades que
el poden portar a trobar d’una vega-
da la seva misteriosa identitat. Re-
trobarà l’amor que li va destrossar la
vida, ara ben embarassada per un
marit fidel. I es ficarà en negocis
bruts de màfies de la droga de tot el
món per investigar qui va matar el
seu millor amic. Un infern on dir una
paraula de més pot significar moltes
coses, entre elles, la que es pot con-
vertir en una bala entre cella i cella.
Una paraula de més, però, que li re-
torna la pau amb la vida.

No hi manquen tampoc els tripi-
jocs del món periodístic de lladres i
serenos per obtenir les primícies de
les clavegueres de la delinqüència, ni
les corrupcions del poder policial i ju-
rídic que infecta la nostra societat.
Un puzle ben divers i variat en què
aconseguiran encaixar unes peces
que a priori semblava que no podien
quadrar de cap manera.

Amb mots directes i acolorits
Destaca la descripció d’ambients,
ciutats i personatges, amb mots pre-
cisos, directes, ben traçats i acolo-
rits. No és una narració en blanc i ne-
gre sinó plenament multicolor. Els
diàlegs són encara més pigmentats,
adaptats a cada personatge i situa-
ció, amb un argot de barri al carrer
amb els amics de sempre, amb fra-
ses sobreenteses en el món de la
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que tenia– queda compensada amb
el naixement del poltre de la tercera
història. Però és un naixement que
porta cua, i que no es pot sostreure,
tampoc, a un ròssec de dolor. En
l’últim relat, apareix l’avi del nen,
per quedar-se quinze dies al ranxo.
Tots els bons sentiments tenen la
seva part de protagonisme en
aquesta novel·la, obrint-se pas en-
tremig de la llum i la foscor del món.

Sobre la traducció: imaginem
que som capaços de llegir aquestes
pàgines sense fer gaire cas de les in-
equívoques referències locals i tem-
porals. Llavors un pot arribar a te-
nir la sensació que aquest és un lli-
bre que s’ha escrit originàriament
en la nostra llengua. La traducció de
Joaquim Mallafrè– escrupolosa,
matisada– és, senzillament, modè-
lica. Trasllada amb una precisió
emocionant les descripcions de
l’univers de John Steinbeck al cata-
là (i quin català!). L’home del segon
relat, posem per cas, “tenia una ca-
ra fosca com la carn de bou seca”.
Magnífica. ❋

El poni roig
Autor: John Steinbeck
Traducció: Joaquim Mallafrè
Editorial: Viena
Barcelona, 2011
Pàgines: 148
Preu: 16,90 euros

El narrador nord-americà
John Steinbeck AP

Una paraula
de més
Autor: Eloi Vila
Editorial: Alisis
Barcelona,
2011
Pàgines: 311
Preu: 17 euros

ra
màfia i sofisticades entre els capos
del diner negre. L’atmosfera literària
de la narració és plenament adequa-
da als temps convulsos que vivim.

Una paraula de més és un altre
gra de sorra que s’afegeix a la diver-
sitat i riquesa de la novel·la negra ca-
talana i en català. Unes narracions
que ja van tenir prou pes en els
temps de Manuel de Pedrolo, que
van reeixir amb Jaume Fuster i que
des de l’inici de segle XXI s’han estès
amb almenys dotze escriptors de
vàlua que la conreen sense prejudi-
cis. Si és el gènere de moda dels pa-
ïsos del nord d’Europa, cultes i admi-
rats, però amb clavegueres asfi-
xiants, també ho pot ser en una so-
cietat com la nostra, on també bai-
xen prou putrefactes les escòries de
la delinqüència dels miserables i po-
derosos. ❋

El periodista Eloi Vila publica una
novel·la després de l’èxit que va
tenir amb ‘L’any del Senyor’
GABRIEL MASSANA

l títol del nou poemari de Rosa Igartua (Llerona,
les Franqueses, 1966), després de 12 anys de
silenci, Casa, pot semblar innocu. Però ben

lluny d’això, la Casa ens trasllada la nuesa, el treball a
consciència dels versos, de la paraula, perquè compri-
meixin un gavadal d’imatges i reflexions d’una grapa
indefugible. Format per 33 poemes, el llibre té estan-
ces diverses i acolorides, sorprenents, on caben una
bona colla de versos potentíssims. La Casa fa arrels
en una força tel·lúrica, en referències al món de pa-
gès, a les patates d’aquell any, en el paisatge de l’en-
torn, immediat, el cel... per aixecar un gran poemari
que s’erigeix, ben dreçat, com una exploració cons-
tant i una interpel·lació a l’altre.

En el pròleg, el crític Sam Abrams destaca, amb
encert, “l’alta concentració expressiva i conceptual”,
que fa que l’autora digui “exactament el que volia dir”.
Res no hi és sobrer. Tampoc no hi falta cap decoració.
El primer poema, a la llinda d’entrada, és tota una de-
claració d’intencions, una invitació a recórrer les es-
tances àmplies i alhora
d’una elevada densitat.
L’autora se serveix d’ele-
ments propers, quoti-
dians, alguns rurals, que
trasmuda poèticament
sense fer-ne un ús tòpic,
redoblant-ne el sentit i
l’autenticitat. “Quan l’obs-
curitat no és pronunciable,
/ la bogeria és l’àpat dels
lúcids. / El temps / madu-
ra a la boca”. En la segona
part explicita aquesta re-
cerca, el procés d’auto-
consciència que travessa
el poemari, mereixedor del
darrer premi Ciutat de
Terrassa Agustí Bartra de
poesia: “Escriu. / Escriu
allò que no pot dir”.

Un dels poemes que millor traspua la capacitat
d’impacte, aquesta martellada poètica que etziba
Igartua, és aquest: “Parlàvem de poesia / i vas dir-me:
cava sempre. / I cavo. / Cavo / perquè no puc parar
de cavar. / Cavo per viure”. Després, més endavant,
trobarà un altre poema que li és paral·lel: “Voldria lle-
var l’àncora / i llençar-me a mar oberta / però només
sé cavar”. Extraordinari. Senzill i contundent.

El jo poètic saltironeja amb enginy al llarg del poe-
mari per entaular un diàleg amb els avis i els fills, amb
els morts i els records, l’oblit i les sensacions, les fibla-
des de la memòria, els mots que ens han llegat. Mol-
tes veus que s’entrellacen, lirisme d’alt voltatge el que
se’ns ofereix. “Ell (l’avi), allà on sigui, cus. / Jo nedo. /
En recullo el fil. / Busco la xarxa. / Una paraula”. La
contemplació hi és present com a acte que mena al
coneixement, sempre amb una precisió d’estilet, afi-
nada. “Sèiem a tallar patates. / Donar polpa i temps a
cada grill / feia del rebuig d’un any. Amb uns versos
“cantoners” –per batejar-los així, seguint l’estructura
de la casa– la poeta orquestra el pas delicat d’una
part a la següent, d’una estança a l’altra.

Igartua és capaç d’aixecar imatges d’un gran força,
sorgides d’una mirada personalíssima, com aquella en
què “un s’ajeu / amb la sabata a l’orella / i escolta
l’eco / de les seves passes”. La cruesa d’alguns ver-
sos li fa encalçar el millor Màrius Sampere, un dels
grans de la poesia catalana, com mostra el poema fi-
nal, entre sentenciatiu i aforístic: “La solitud / no és un
indret deshabitat. / Vius i morts m’hi esperen”. ❋
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Una casa
immensa
Anna Ballbona

Poesia

Casa
Autora: Rosa Igartua
Editorial:
Pagès Editors
Lleida, 2011
Pàgines: 96
Preu: 12 euros
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