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NOVEL·LA JAUME FERRER I PUIG

Contemplar la vida des dels marges
n Menna és un home que ja ha creuat
la frontera dels quaranta i que deci-
deix passar el juliol en un mas del

Montsant per elaborar un projecte sobre els
marges de pedra seca del Priorat. Alhora, vol
acabar de tancar les ferides de la mort de
l’Ada i poder encetar així una nova etapa vi-
tal i creativa.

Aquest és el punt de partida de la primera
novel·la del filòleg Roger Vilà (Sentmenat,
1968), que debuta en la narrativa catalana
amb una obra consistent i madura, hibrida-
da amb el gènere del dietarisme i l’autobio-
grafia, confeccionada amb un llenguatge
molt cuidat que quan cal adopta les formes
dialectals de la zona en boca de personatges
com la Trini, en Bepo i l’Helena.

Marges reformula alguns aspectes de la
novel·la rural autòctona. En Menna, aïllat
voluntàriament i amb tensions internes, es-
devé un epígon a mig camí entre la Mila de
Solitud i l’Àlex, el protagonista cinemato-
gràfic de Ficció, de Cesc Gay. Vilà retrata un
món en extinció que té molts punts de con-

E tacte amb l’univers mequinensià de Jesús
Moncada, quan fa la descripció del bullici
del cafè el Vernet i l’enterrament de l’oncle
Ramon. Però Marges no és només una no-
vel·la rural, sinó molt més, d’aquí ve que es-
devingui un artefacte literari que connecta
amb la literatura de W.G. Sebald a través de
la mirada interior del protagonista teixida
amb el record eteri del passat i la realitat
densa del present; complementat tot amb
fotografies de marges i feixes del Priorat al
final del relat.

Reflexió sobre l’existència humana
La solitud i la pèrdua són dos dels temes que
explora la novel·la i que conflueixen en la re-
flexió sobre l’existència humana i el vincle
d’aquesta amb la memòria personal i col-
lectiva, com evidencien els records dels es-
tius d’adolescència a Margalef acumulats
pel protagonista i recuperats en el seu retorn
al poble. El paisatge té un paper clau d’in-
fluència en l’individu, però també en el pro-
cés creatiu d’escriptors i artistes. L’exemple

més paradigmàtic serien els marges, testi-
monis inerts però generadors d’identitat,
que esdevenen la síntesi etnològica de la tesi
de la novel·la: el pas del temps i de la vida.

Marges és una novel·la de ritme lent, de
mirada serena sobre un espai atemporal i
sostingut en el temps, el Priorat, i uns perso-
natges que se’n saben hereus, arrelats com
els ceps i les pedres dels marges. La novel·la
compagina el detallisme, d’aquí ve que hi
predomini un to líric en les descripcions,
amb traces de reporterisme, quan el prota-
gonista porta el lector a fer un tomb per la
comarca per descobrir-li la singularitat del
Montsant: la geografia, els vins i la gastrono-
mia. Tot això contrapuntat amb nombroses
referències literàries, que van des de La Ilía-
da, d’Homer, fins a a L’ofici de viure, de Ce-
sare Pavese, passant per la Divina Comèdia,
de Dante, i l’Ulisses de James Joyce, que do-
ten el text de profunditat poètica.

Roger Vilà rubrica el seu debut literari
amb una novel·la intimista que no decebrà
els lectors més exigents. ❋
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Escapolir-se de l’escomesa
l setembre de l’any
passat, Joaquim Maria
Puyal va pronunciar

una conferència a la Universi-
tat de Lleida amb motiu del
lliurament del segon premi
internacional de recerca en fi-
lologia catalana Joan Solà. El
Dr. Joan Julià-Muné el va
presentar amb elegància. Un
auditori selecte els escoltava:
l’encapçalava Adelaida Mar-
tínez, vídua de Joan Solà.

El discurs de Puyal, intens i
farcit d’una improvisació tre-
ballada, acaba de sortir publi-
cat. És un llibret prim que re-
cull l’essència del que el ma-
teix Solà va demanar a Puyal i
al seu equip des d’aquestes
pàgines de l’Avui l’any 2004:
“A veure si un dia ens escriviu
amb detall aquesta experièn-
cia apassionant i transcendental per a la llen-
gua [les retransmissions futbolístiques en ca-
talà]: què heu fet, per què, com, què caldria
fer més…”

Val la pena llegir el discurs de Puyal per re-
cordar que les transmissions en castellà eren
referencials durant el franquisme, i que tam-
bé ho eren fórmules barroques com ara za-
farse del acoso. Mort el dictador, Puyal va fer
la primera retransmissió radiofònica en ca-
talà d’un partit de futbol (així com José Félix
Pons, traspassat al març, va narrar el primer
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gol cantat en català en la his-
tòria de la televisió). És inte-
ressant llegir els criteris que
guien les transmissions de
futbol: les “maneres tradicio-
nals de dir” (amb els mistos,
les sotanes i les barraques), les
reflexions sobre els automa-
tismes i la metàfora. ¡Quina
immensa força comunicativa
tenen el ritme, el to i la repeti-
ció de “Messi, Messi, encara
Messi, encara Messi, més i
més i més…”!
    Joaquim Maria Puyal aler-
ta de la interferència constant
del castellà, sempre amb
exemples, i valora els angli-
cismes ja consolidats, “que
els seguidors havien catala-
nitzat des de l’oralitat” (flè-
quic, orsai, refli…). Joan Solà
ha deixat escrit que Puyal ha

catalanitzat el futbol d’una manera admira-
ble, “miraculosa”.

Altres reflexions del mestre Puyal són prou
valentes, i és una llàstima que en aquest punt
el text només enumeri afirmacions que de
ben segur que es podrien il·lustrar: la UEFA
ignora el català i, sovint, el menysté; actituds
individuals com la de Josep Guardiola han
fet més pel català que el club com a club;
molts joves que s’incorporen a l’ofici de la rà-
dio tenen poca consciència lingüística. N’hi
ha més i més… però poques més. ❋
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Joaquim M.
Puyal
ha publicat un
discurs sobre
llengua i esport
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L’apunt
Joaquim Maria Puyal (Barcelona, 1949) és
un dels periodistes catalans més
prestigiosos gràcies a la seva feina de llarg
recorregut en ràdio i premsa. El 5 de
setembre del 1976 va retransmetre per
primer cop en català un partit de futbol a
Espanya des de laRepública.




