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POESIA JORDI LLAVINA

Paraula essencial
n l’epíleg del llibre, Lucia Pietrelli es-
criu: “Cruix la carn com cruix la tin-
ta. Es queda (la carn o la tinta) sense

trobar el punt d’equilibri entre dir i encrip-
tar.” I potser no el troba, suggereixo jo, per-
què precisament aquest és el punt que bus-
cava la maniera de Vadell en aquest llibre, la
primera part del qual, homònima, home-
natja Andreu Vidal. Un poema d’aquest, en-
grunat en cada un dels seus versos a tall
d’epígrafs, provoca, suscita, els poemes de
Vadell, fragments d’una consciència desfi-
ciosa que l’art ajuda a domesticar: “Escric /
per / no sentir / com / s’estremeixen / els
grums / d’un mateix. // Cruix la carn”. Hi
ressona fondament el mestre Blai Bonet.

E Carnatge és un llibre bell i enigmàtic, que
tracta de l’amor i de la mort, del desig: “Ela-
bores / un vers cruel, / amb el farcell / d’estar
per casa / et vaig dir que / si tot era sec / jo
volia set / de la teva font”. L’autor el titula ai-
xí perquè hi ha deixat fragments bategants
d’ell mateix, perquè hi ha practicat un car-
natge de la consciència.

Sexe i ganxos de carnisseria
El sexe, escriu, és un “clauganxo” –i el re-
cord dels ganxos que, a les carnisseries, mos-
tren les peces fresques, de vegades prou sen-
ceres i tot, fa venir un calfred.

Aquí no hi ha el Pau Vadell més discursiu,
efectista, dels recitals. N’hi ha un altre, el

que opta per la paraula essencial, per la poe-
sia sense concessions, profunda i torbadora,
que tria una màscara en què ganyotes i som-
riures tenen la capacitat de commoure (cal
fer esment, en aquest sentit, del magnífic di-
buix de Pere Salvà que il·lumina el frontispi-
ci de l’obra: tres màscares, una de les quals,
d’aparença satànica, branda un nas d’allò
més fàl·lic).

Poesia, al capdavall, com a via de coneixe-
ment i d’exploració: “Penetrarà / la mort /
perquè hi ha esquerdes / prenyades de fam”.
Vindrà la mort, i tindrà els teus ulls. Poesia,
al cap i a l’últim, que lluita per rebatre el
sentit del darrer vers del llibre: “Les paraules
tot just són mirades i s’assequen.” ❋
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Crònica d’un assassinat
res anys ha dedicat Pep Coll a docu-
mentar-se i escriure un minuciós re-
lat novel·lesc sobre els crims de la fa-

mília de Pep del Vinyes, uns masovers de
Carreu, al pirinenc Pallars Jussà, l’any 1943.
Un matrimoni i les seves filles van ser assassi-
nats amb una violència inusitada, fet que va
trasbalsar la comarca durant anys. Una tra-
gèdia cruel que no sols permet fer una radio-
grafia dels personatges, el paisatge i l’època
concreta, sinó reflectir l’ànima d’una petita
comunitat col·lectiva pirinenca en uns mo-
ments de repressió i depressió generades per
la Guerra Civil.

Després de cercar els sumaris dels dos en-
causats pels fets i comprovar que havien des-
aparegut tots els del jutjat corresponent del
1939 al 1943, l’autor va poder localitzar di-
versos documents a l’Audiència de Lleida. La
premsa de l’època va minimitzar el cas i Pep
Coll va haver de treure l’entrellat dels fets bà-
sicament de converses amb “cinc padrins
que em van ajudar molt”. El coneixement
minuciós de la zona i la seva evolució li van
permetre lligar fils i bastir la història amb
fragments de realitat, molta ficció i la tradi-
ció oral captada des de petit, ja que el crim
havia capficat molt la seva infància.

La història està estructurada en dinou ca-
pítols; cadascun és el retrat d’un personatge i
la seva implicació activa o passiva en els fets.
No cal dir que els espais dedicats als assassins
i els assassinats ja reflecteixen un món d’en-
veges amb espurnes de solidaritat, de més te-
nebres que llums, on la foscor de les nits gèli-
des d’hivern i les privacions de tota mena po-
dien trastocar la racionalitat de les ments
més lúcides. Una estampa que pren contorns
més nítids en els capítols dedicats als fami-
liars més directes, als veïns que van viure de
prop la tragèdia i a alguna persona llunyana,
com l’amo dels terrenys, que vivia a Barcelo-
na. Unes fotografies en blanc i negre d’alguns
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dels protagonistes, les cases on vivien i el seu
entorn, ajuden a comprendre l’abast d’un
crim tan sanguinari i cruel.

La matança de la família, segons el mateix
autor, tindria una semblança a la d’A sang
freda, de Truman Capote, però amb una es-
tructura ben diferenciada. La seva configura-
ció i relat s’acosten més a uns fets propers a
nosaltres, novel·lats per Carles Porta a Tor.
Tretze cases i tres morts, del 2005. Els paral·le-
lismes els podem trobar en la rudesa de la vi-
da a l’Alt Pirineu, les maneres primitives i
crues dels seus personatges, les enveges que
nien en paratges tan solitaris i en el fet de bas-
tir una història bàsicament amb la veu de
persones que la van viure. La diferència bàsi-
ca són els cinquanta anys de distància entre
tots dos fets, que va permetre a Carles Porta
accedir a les explicacions de protagonistes di-

rectes, mentre que a Pep Coll només l’han
ajudat els testimonis d’infància de persones
ara ja octogenàries.

Aquesta circumstància ha permès a Pep
Coll afegir molta més ficció al relat, cosa que
enriqueix la seva lectura. Especialment si es
té en compte que el llenguatge està ple de
trets lingüístics del lloc i de l’època, ben pro-
lífics en la seves obres anteriors i que ajuden a
endinsar-se en l’ànima d’un col·lectiu ferit
per un medi de vida duríssim.

Ens trobem davant la millor novel·la de
Coll, que potser hauria pogut arrodonir amb
una estructura amb més intriga i suspens per
sorprendre el lector, ja que des dels primers
capítols s’intueixen la majoria d’enigmes del
relat. Una circumstància, però, que no deva-
lua la qualitat intrínseca del conjunt d’una
obra que enriqueix la nostra literatura. ❋
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Pep Coll, en els
paratges reals on va
tenir lloc la trama de
la seva darrera
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