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rec que m’equivoco gens si començo
afirmant, de bursada, que El tramvia
groc de Joan Francesc Mira és l’obra

més feliç i extraordinària de la trentena llarga
que ha publicat al llarg de prop de quatre dè-
cades.  És més, ras i curt, la pura veritat és que
El tramvia groc és una obra perfecta des de
tots els punts de vista.

Ha estat una obra d’elaboració
lenta a dos temps.  D’entrada, hi
havia l’època de les lectures perti-
nents de referents memorialístics
com ara Vladímir Nabokov,
Marguerite Yourcenar i Claude
Simon i, paral·lelament, la sedi-
mentació dels materials que l’au-
tor acabaria elaborant a l’obra.  I
després, hi havia el temps agre-
dolç del procés de l’escriptura,
correcció i modelació del text. 
Tot s’ha fet al seu temps, a foc
lent, intensament, però sense
equivocacions.

El tramvia groc és el llibre en
què Mira ha tret el màxim profit
artístic dels seus innombrables i
provats talents parcials de me-
morialista, narrador, assagista,
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antropòleg, historiador, classicista i poeta-
traductor.  El resultat és un esclatant text co-
ral i polifònic on la barreja dels diferents gè-
neres i subgèneres que Mira domina a la per-
fecció és absolutament equilibrada i eficaç. 
D’aquesta manera, El tramvia groc té l’auten-
ticitat humana del memorialista, la llibertat
creativa del narrador, el rigor analític de l’as-

sagista, la universalitat de l’antro-
pòleg, la fiabilitat documental de
l’historiador, el pes fundacional
del classicista i la bellesa lírica del
poeta-traductor.  
En aquest darrer sentit, el de poe-
ta-traductor, cal dir que és un text
que demana a crits ser llegit en
veu alta.  Les frases llargues i si-
nuoses, combinades amb frases
curtes que serveixen de contra-
punt amb el corresponent efecte
staccato, són l’indubtable equiva-
lent en català contemporani del
James tardà de La copa daurada o
el Proust d’A la recerca del temps
perdut.
L’enfocament general de l’obra és
senzillament genial.  Mira ha sa-
but esquivar còmodament el

gran parany que espera a tot memorialista: 
el narcisisme.  I ho ha aconseguit a base de
sintetitzar o fusionar hàbilment dos subgè-
neres de l’escriptura del jo:  l’autobiografia i
les memòries.  Per un costat, El tramvia groc
és una autobiografia perquè ens narra la vida
de Mira entre el seu naixement, el 1939, i el
primer temps de l’adolescència, el 1954.  I de
l’altre, es tracta d’un llibre de memòries per-
què Mira amorosament cedeix el protago-
nisme del text a tota una galeria de personat-
ges del seu entorn familiar i social.  En defini-
tiva, tot el llibre oscil·la subtilment entre els
dos pols del personalisme i la impersonalitat.

    Una altra qüestió que caldria destacar és
la potència intel·lectual de la superposició de
nivells de lectura.  En primera instància, te-
nim el marc cronològic específic de la vida de
Mira, però després, per virtut de la interven-
ció de l’assagista i l’antropòleg, el text va gua-
nyant en transcendència i significació fins a
assolir un valor col·lectiu i universal.  La vida
de Mira és intransferible, però, a la vegada, en
segon terme, és representativa de la vida va-
lenciana i, al final, és l’encarnació de la vida
europea i internacional.  I tots els temes que
Mira tracta –el paisatge, la vida rural i urba-
na, la família, les relacions humanes, el món
del treball, l’educació, els diners, la societat,
la religió, la salut, la guerra...– s’han de llegir
des d’aquesta triple perspectiva de la vida de
l’autor, la vida de la col·lectivitat i la condició
humana general.

Joan Francesc Mira ha escrit una autèntica
obra mestra i hem de demanar que l’Altíssim
li doni humor i salut per poder completar la
sèrie que acaba d’encetar magistralment
amb El tramvia groc.  Laus Deo! ❋
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L’apunt
Des de la dècada
dels setanta, J.F.
Mira (València,
1939) ha desplegat
la seva obra en
diferents àmbits,
des de la reflexió
intel·lectual a la
ficció i la traducció
de clàssics. Entre
altres li han atorgat
els premis Sant
Jordi, el Creixells i
el Joan Fuster, entre
d’altres.

Joan Francesc
Mira

recupera infantesa i
joventut al seu últim

llibre
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