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L

es veus del Pamano i Jo confesso han
consagrat Jaume Cabré (Barcelona,
1947) com un escriptor indiscutible,
tant pel respecte que li mostra la crítica com
per la presència sostinguda a les llistes de més
venuts, també en altres països. Des dels inicis
de la seva carrera, Jaume Cabré ha practicat
una literatura ambiciosa que no ha defugit ni
la profunditat temàtica ni la complexitat estructural, en general a partir d’un registre
formal. És per això que m’ha sobtat llegir “Finis coronat opus”, un conte inclòs en el recull
Viatge d’hivern, del 2000, que Proa acaba de
reeditar.
“Finis coronat opus” és el monòleg interior d’un antic seminarista obsessionat per la
religió i la música, que entra en un bar de
moda amb la intenció d’establir relacions íntimes amb algun ésser de l’altre sexe. El monòleg de l’exseminarista barreja la fraseologia apocalíptica amb les paraules del registre
vulgar i col·loquial (acollonir, birra, cardar,
fotre), les transcripcions fonètiques agosarades (tinéiger, adeena) i tot d’expressions vintage de l’estil de ser l’hòstia de fàcil, no tenir-ne
ni folla, engrapar pels pebrots, ser un mal xinat
o rotllo patatero.

Deep Purple és un
dels grups de rock que
surten en un conte de
Jaume Cabré; potser
l’escriptor va agafar la
idea del bigoti del
teclista John Lord?
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com la porta d’un territori inexplorat, una possibilitat perduda, un
istme sorprenent però possible:
“L’indocumentat ambientador de la
sala havia punxat la merda d’Heroin
com si allò fos la Factory i aquells cabrons ens estiguessin invitant a tots a
la Perdició Directa Intravenosa.”
Quan la cambrera l’informa que
s’ha acabat la seva cervesa favorita, el
protagonista profereix una frase que
hauria pogut ser útil als guionistes de
l’espot més comentat de cada estiu.
No hauria costat gaire convertir-la en
un eslògan senzill i fàcil de recordar,
una citació d’autoritat, ja que podria
anar firmada per un dels escriptors
més prestigiosos del país: “Què collons vol dir que no teniu Estrella?” ❋

Pixies, Jethro Tull, la Velvet...

Tot i que en el conte apareixen algunes referències a la música anomenada clàssica –com
és habitual a l’obra de Jaume Cabré–, hi predominen grups de rock com King Crimson,
Jethro Tull, Velvet Underground o els Pixies,
de vegades barrejats amb llatinismes ciceronians: “Quosque tandem abutere, Deep Purple, patientia nostra?”
“Finis coronat opus” és una mostra del que
podria haver estat l’obra de Jaume Cabré si
no hagués agafat la direcció que tots coneixem. Llegit avui, aquest conte se’ns presenta
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vegades, anant pel camp –també per
descampats propers o separats de les
ciutats– se’ns presenta a la mirada
una vella soca d’arbre, encara arrelada, però
malmesa arreu, nafrada pels cops, passions i
mofes escripturats i per talls feridors maldestres; també això pot succeir amb algun vestigi de construcció pètria o terrosa ruïnosa (arqueòlegs i antropòlegs ho saben a bastament), en el qual un tros de pedra, un amorf
bloc de compacte –però també pot ser la deixalla d’una petita resta del que els gaudinians
en deien trencadís– ens al·ludeix i ens diu que
allò és obra humana i no capritx de la natura.

Ressorgir
Aparentment, el temps ha pogut derrotar
aquells, ara, vestigis; molts passants s’han vist
amb cor de aniquilar-los i fer-los desaparèixer, han intentat reduir-ho tot a unes simples
runes amorfes.
Però el temps implacable passa i d’aquella
soca, gràcies a un llamp regenerador que s’hi
ha enquistat i l’ha esberlat una mica més en-

cara, de sobte, només amb quatre gotes de
graciosa rosada i la llum del dia que torna a
fer respirar les coses, n’ha aparegut un brot,
un plançó, que amb vigoria ha replantejat de
nou la realitat, l’existència i l’essència del
perquè d’aquella presència –com ho són els
blocs petris mig o mal conformats, el fragment de conglomerat o la llenca de trencadís
ceràmic encara present pel terra indefinit.
I aleshores resulta que aquella soca-rel és el
tremp ufanós de l’arbre ressorgit, la manera
de ser del mode natural català d’existir. On hi
ha força creativa, el brot es fa sempre palès.
Per ara, això és Catalunya. ❋
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