
arià Veloy va debutar fa un parell
d’anys amb la novel·la Königsberg,
també a Pez de Plata. Aquella obra

era personalíssima, barroca, amb moments
desmesurats, sí, però lúcida i fresca. Diferent,
si no de tot, de gairebé tot.

En aquella obra Veloy era com el Marc
Márquez de 125cc, genial –com ara que ha
guanyat el mundial de moto GP–, agosarat,
però que, pel fet de no témer el risc, de tant en
tant anava per terra. Veloy ha tingut la volun-
tat, i se n’ha sortit, de domar una imaginació
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El somriure d’Orson,
i el de Marc

NOVEL·LA LLUÍS LLORT

superlativa, un estil rinxolat i acolorit i un
humor amb barreja de calibres. El resultat és
Después de Rita, brillant “como estrellas de
papel de plata”.

Són 108 pàgines de narració concisa i de-
purada. No críptica. No prosa poètica. Mi-
llor. Hi trobem molts referents que guanyen
valor en no ser clarament convocats. És a dir,
Veloy no imita res, però alguns fragments in-
quietants ens poden evocar el David Lynch
de Mulholland Drive, també hi ha una certa
paròdia de determinada creació cinemato-

gràfica, pinzellades amb el colorisme mig na-
ïf d’Amélie, un humor molt i molt subtil...

I també els silencis de Beckett. Un silencis
mai imposats; hi són, es noten, se saben. Des-
pués de Rita és ple d’angoixa, d’asfíxia, de la
buidor que deixen els pares morts, de caigu-
des salvades al darrer instant. I dels esforços
per assolir allò que volem, allò que somiem.

En el cas del jove protagonista, Nino Claus,
el que vol és ser actor: El Gran Actor. En un
deambular vital que el porta del sofà de casa a
un món alhora realista i oníric –com quan
somiem accions tan reals que en despertar les
enyorem–, coneix diversos personatges amb
les seves històries i anhels. I amb això Marià
Veloy en té prou per bastir una obra breu i
densa, que toca temes que ens poden agafar
pels budells, amb un estil esporgat però no
raquític. Com la dansa japonesa butoh, que
es manifesta des de la contenció i el mínim
moviment amb el màxim de sentiment i
d’expressió.

La narració avança fluida i amb ritme.
Sembla escrita sense preparació prèvia. I fun-
ciona. Fins i tot en el més difícil quan no saps
on aniràs a parar: en quin moment i de quina
manera cal tancar l’obra. I Veloy és precís.

Anem d’un terrat de Barcelona i un pre-
sumpte conat de suïcidi a un entranyable
francès –que ven corbates amb dibuixos de
Max Ernst– que persegueix l’amor d’una tra-
pezista amb aroma de mandarines. I conei-
xem un director de cinema, entre Iván Zu-
lueta i Albert Serra, que vol emular Orson
Welles. I al seu eficient ajudant, amb pentinat
de micròfon. I a Rita, una actriu espontània
filla d’un cònsol, que posarà Nino en una dis-
juntiva.

No sabem si Nino aconsegueix el seu som-
ni o es limita a reivindicar el dret a somiar. El
que sí sabem és que aconsegueix emular el
somriure d’Orson Welles. I Veloy pot som-
riure amb l’amplitud de Marc Márquez, per-
què no ha guanyat cap mundial de res, però
ha escrit una molt bona novel·la. Tot un
somni. I una realitat. ❋
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Marià Veloy
ha publicat la seva

segona novel·la
LUCIA LONDON

osep Gomà (Lleida, 1922 - Barcelo-
na, 1991), advocat de professió i poe-
ta per vocació, va viure a Lleida fins

als catorze anys. Després de la guerra es va
traslladar amb la seva família a Barcelona,
on va residir fins a la seva mort. Va ser un
dels membres fundadors de la revista Cier-
vo i va fer d’advocat per a empreses edito-
rials com ara Seix&Barral i assessor jurídic
de Transports Metropolitans de Barcelona.

Josep Gomà no va publicar cap llibre de
poemes en vida, però pòstumament va
guanyar el premi de poesia Les Talúries,
convocat per la Diputació de Lleida, amb
l’obra Poesia, publicada per Pagès Editors.
Ara, per iniciativa familiar i publicat per
Viena, acaba de sortir un bell volum amb
l’obra completa d’aquest magnífic poeta
que va ser Josep Gomà.
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L’advocat lleidatà, que no va
publicar cap poema en vida,
va guanyar pòstumament el
premi Les Talúries

Per fi l’obra
completa de
Josep Gomà

El llibre comença amb un escrit del 1972
en què el poeta es presenta: “Sóc cristià de
cor, de cap i d’ofici, tot i que ho faig molt
malament. Sóc català de soca-rel per natu-
ralesa...” L’autor ens parla dels seus prosis-
tes preferits (Proust, Dickens, Chesterton,
Pla...) i dels seus poetes més admirats: Vi-
llon, Verlaine, Eliot, Ungaretti, Ausiàs
March, Maragall, Carner, Espriu i, natural-
ment, els lleidatans Màrius Torres i Jaume
Agelet i Garriga.

L’obra completa de Josep Gomà consta
de nou reculls: Cançons de Lleida, Obscur
foraster, Contes per a la bona gent, Breviari
del sagristà orat, Victòria de la mort, Tankes
de cor endins, Exercicis fàcils per a princi-
piants i Poemes esparsos.

La seva esposa, Montserrat Ribas i Piera,
a l’epíleg del llibre, ofereix al lector unes pa- Paisatge lL
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raules aclaridores: “Ell no va voler publicar
mai. La poesia que escrivia era tan íntima-
ment seva que no volia que transcendís. La
sentia pròpia i intransferible. Amb els anys
he anat pensant que no volia deixar de ban-
da tot el que ell va expressar i que jo guar-
dava amuntegat, amb un cert desordre,
barrejat el que havia donat per acabat i el
que no considerava del tot complet.”

Finalment, els familiars (esposa i fills)
han tirat endavant el projecte de llibre, i ara
els poemes de Josep Gomà ja són públics i a
l’abast dels lectors. Una poesia que comen-
ça als anys quaranta i cinquanta amb in-
fluències clares de Màrius Torres, Salvat-
Papasseit i dels poetes de la generació del
27, sobretot Jorge Guillén. En la seva obra
més madura trobem una poesia sòlida,
compromesa amb el seu temps i amb el seu

tarannà cristià, en què apareixen uns versos
que entronquen directament amb els poe-
tes de la seva generació, com ara Teixidor,
Espriu, Vinyoli i Perucho.

En la primera època hi ha una gran pre-
sència de la vida a Lleida i de la seva infan-
tesa als poemes Col·legi de noies i Els Reis em
van portar un cavallet de cartró, a tankes
com ara: “Resto tot sol / i converso amb els
llibres, / dins del silenci. / Quan tinc fred
pel mal temps, / hi ha llibres que em són ca-
sa”, o al bell poema que clou el llibre: Bala-
da del Principal de la Rambla, que comença
així: “Quatre eren quatre i només són tres: /
Maria, Marga i Mercè. / Però qui manca
també hi és...”

Definitivament, és un bon llibre de poe-
mes escrit per un gran poeta que no va vo-
ler publicar mai els seus versos. ❋
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lleidatà on va néixer Josep Gomà. DAVID MARÍN

arià Fortuny Marsal (1838-1874)
pertany a l’època europea de la re-
volució burgesa, de l’auge i orga-

nització del proletariat industrial (la Comu-
na de París), de l’emergència del positivisme
científic, del paisatgisme i del realisme. For-
tuny, sobretot, en el context d’una Catalunya
rural amb espais en procés d’industrialitza-
ció dels quals Reus –aleshores segona ciutat
del país– era un bon exemple. I tal vegada
sense aquella ciutat que anava bastint un tei-
xit cultural –i de sociabilitat– el pintor hauria
tingut un altre tipus de projecció.

L’observació de la realitat, la captació dels
tipus humans, la descripció dels fets militars
contra la cabila amaziga, el retrat de famílies
encara pròpies de l’antic règim, amb un cert
regust de la influència de Goya –La Vicaria–,
el contrast cromàtic i el detallisme pictòric,
amb trets que enunciaven l’impressionisme.
Aquests aspectes poden situar –malgrat la
subjecció mercantil a la pintura de gènere– el
món del pintor reusenc.

La seva mort encara en esclat de joventut
–com la d’un seu coetani, Joaquim Maria
Bartrina (1850-1880)– cloïa una trajectòria
definida per l’experimentalisme estètic i per
la capacitat de situar-se en allò representat.
Però també ens mostren un Fortuny que es
projecta enfora, l’obra del qual és objecte de
comercialització per part dels primers mar-
xants internacionals d’art.

L’exposició –al Museu de Reus entre el 26
d’abril i el 7 de setembre d’enguany– en re-
cull la trajectòria que més el defineix. I ho fa
amb una minuciosa selecció de la producció
del pintor, com aquell imponent Ramon Be-
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Mite,
no tòpic
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renguer III (1856-1857), deutor de la influèn-
cia de l’estètica romàntica derivada del mes-
tratge rebut per l’escola dels natzarens i ela-
borada a la Reial Acadèmia de Belles Arts de
Sant Jordi de Barcelona. En aquest sentit, el
catàleg –elaborat pels investigadors Albert
Arnavat, Jordi A. Carbonell, Santiago Al-
coea, Carlos González i Montserrat Martí i
Elisa Grilli– n’analitza la biografia, l’evolució
i la construcció de l’imaginari. També apro-
fundeix en l’especialització temàtica, l’orien-
talisme (l’estada al Magrib: a Tànger), el con-
text del pintor dins el romanticisme estètic i
la formació i influència de Fortuny a Roma.

Clou el text una detallada cronologia biogrà-
fica de l’autor.

Fortuny, doncs, com a reflex del mecenat-
ge rebut per la Diputació de Barcelona, com a
autor experimentador que es projecta en ex-
posicions europees, com a expressió estètica
de l’africanisme colonialista espanyol i com a
analista de pintors contemporanis, sense els
quals és improbable que hagués pogut des-
envolupar tècniques expressives d’ambients
socials, gairebé sempre representatives dels
contrallums occidentals. Amb tot, el fet que
hagi estat definit com a mite no ha de signifi-
car que esdevingui tòpic. ❋

FORTUNY, EL MITE
Jordi A. Carbonell
i Francesc M.
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Una imatge de
l’exposició de
quadres de Marià
Fortuny a Reus
JOSÉ CARLOS LEÓN
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