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museu de l’elefant. Malgrat la duresa de
molts dels moments, malgrat la sinceritat
de l’autora, l’obra traspua vitalitat, opti-
misme, ganes de viure. La Pilar ho nega:
“Clavada al llit, amb els peus tallats, no
desitjo ser una heroïna coratjosa; no sóc
forta, valenta ni admirable.” Perquè “so-
vint l’intent per fer normal la loteria que
t’ha tocat a la vida es confon amb la va-
lentia.”

Vull insistir en la riquesa de la prosa, de
la llengua, d’un estil sintètic, amb tocs
d’humor d’allò més escaients, i fins i tot
amb una certa intriga que se sol resoldre
al final del flaix o en un de posterior. No
vull acabar sense dedicar quatre ratlles a
les il·lustracions de la Berta Oromí, un
conjunt de deu aquarel·les i un collage en
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identificada amb la
protagonista  ARXIU

tinta, d’una gran delicadesa i força alhora,
que mostren la flor d’una planta, el lletsó o
dent de lleó, que l’artista ha identificat amb
la protagonista. Me n’he preguntat el per-
què i només he pogut apuntar, amb la inse-
guretat que dóna la interpretació subjecti-
va, que la dent de lleó té una flor efímera,
però és tossuda i arrela als llocs més im-
pensats, i a més a més té una metamor-
fosi d’allò més espectacular, vital i enjo-
gassada, ja que les seves llavors esdeve-
nen els àngels bufadors que tant agraden
a la canalla de bufar tot demanant-los un
desig. Si us dic el meu, en aquest mo-
ment, és que no us perdeu Flaixos de
llum blanca, una obra que converteix els
pensaments i les vivències en pura matè-
ria literària. ❋

NOVEL·LA MARTA MONEDERO

Aquell estiu
del 36

estiu del 36, quan tots els principis
es capgiren amb l’inici de la guer-
ra, comença el relat de la Montse,

una noia originària de la Fatarella (Terra
Alta), que amb 15 anys queda seduïda pels
aires renovadors de l’aventura llibertària i
s’enamora d’un francès a qui perd la pista
tot i que li ha fet una filla. Per guardar les
aparences, es casa amb un andalús poca-
pena amb el qual acabarà fugint cap a
França quan a Catalunya vénen mal da-
des. Aquells dies feliços del despertar a
l’amor i a l’exaltació revolucionària, que la
Montse recordaria durant l’exili republicà
com els millors moments de la seva vida,
els explica a la seva filla –l’escriptora Lydie
Salvayre–, quan ja és una nonagenària
amb una memòria fràgil i plena de llacu-
nes. De fet, la relació entre mare i filla i els
oblits de la progenitora són alguns dels
moments més emotius d’aquesta novel·la
intensa i original, sens dubte la més auto-
biogràfica de Salvayre, en què l’autora ex-
hibeix intel·ligència i maduresa narrativa a
l’hora d’explicar de manera singular i llu-
minosa aquesta història d’exili que li va va-
ler la catapulta literària del premi Gon-
court 2014.

Salvayre contraposa a No plorar el re-
trat de l’estiu radiant i ple de vida protago-
nitzat per la seva mare a l’etapa llòbrega de
l’escriptor francès Georges Bernanos, que

L’

era a Mallorca quan va començar l’alça-
ment militar. L’autor catòlic i conservador
donava suport als nacionals fins que va ser
conscient de les atrocitats perpetrades pels
franquistes i va acabar renegant-ne. Sal-
vayre dibuixa un interessant joc de mi-
ralls, amb dues vies paral·leles, dues vi-
sions contraposades del mateix moment
històric buscats en la pròpia biografia i en

el procés d’escriptura per part de Bernanos
d’Els grans cementiris sota la lluna, la con-
demna d’un catòlic de la repressió feixista,
on va apuntar el mal que havia de venir, i
ho va acabar pagant molt car.

No plorar està escrita originalment en
franyol, una barreja de francès, català i es-
panyol ple d’incorreccions, la llengua amb
què la mare li explica a Salvayre els seus
records. A l’autora, però, li escau el mèrit
d’elevar les memòries maternes a literatura
i d’aportar una reflexió oportuna i –mal-
auradament– vigent sobre el fanatisme re-
ligiós i les dificultats que pateix Europa a
l’hora de comprometre’s i passar a l’acció.
Tot això sense oblidar-se de matisar la
complexitat de la història en majúscules i
evitar la imatge estereotipada que de vega-
des encara tenim de la Guerra Civil espa-
nyola. ❋
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L’apunt
El premi Goncourt és el més prestigiós
de les lletres franceses i s’ha concedit
de manera ininterrompuda tots els
anys des del 1903. La dotació és
simbòlica: 10 euros.




