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rit no convertir-se en itinerant; la filla adoles-
cent de tots dos, Mariüla, embarassada i ex-
cusa per emprendre el camí cap a Saragossa,
on la volen fer avortar; l’espavilat fill de dotze
anys, Ivan; la germana del Ramonet, la Tati
(Tatiana), que ha vingut des de Nimes, on
viu, per apuntar-se a l’aventura nostàlgica; el
gos Alain, i un jove fotògraf, Simó, que s’afe-
geix a la família, s’enamora de la Mariüla i es
decideix a fer un reportatge sobre ells. També
cal destacar dos personatges més, el pare del
Simó, un home barbut i sorrut, i una mena
d’hostalera argentina que coneixen pel camí,
l’encantadora Vilma.

Fart de viure a la Barriada (localitat o zona
simbòlica), el Ramonet, gitano d’origen
francès, decideix vendre la parada de roba,
comprar a Figueres un camió desgavellat i
iniciar la ruta: “La seva idea de cara al gran
viatge era practicar la subsistència, la tradi-
cional, la dels seus avantpassats que fumaven
en pipa, que seien al marxapeu de la carava-
na. Caçar conills amb una saca i un tronc.
Matar ànecs a pedregades. Menjar fruits que
donen els arbres. Les herbes de les vores dels
camps. Espàrrecs de marge. Pescar. Com els
manouche de tots els temps.”

I també hi llegim: “Endavant. I vinga plata-
ners, senyals de trànsit, asfalt. Semblava que
no sabien on anaven, però el Ramonet tenia
un indret ficat al cap. Anaven cap a una pos-
teritat al revés, a recordar el futur, portava la
família a no caure en un abisme. O a caure-hi
de quatre grapes.”

I encara: “Zíngars, bohemis, hongaresos,
roms; grecs catalans, flamencs, egipcians, gi-
tanots. Aaaixò. Gitanots, som, som... però
aviat ens haurem extingit. Com a nòmades,
com a rondaires, com a persones que vivim a
l’aire lliure. Tot ha canviat tant, es lamentava
mentre anava accelerant, tot és tan artificial.”
L’estil i la sensibilitat de Ramon Erra sí que
no ho són, d’artificials, són d’una naturalitat
bella i d’una treballadíssima i aparent simpli-
citat. Sent darrere de cada mot, però mai da-
vant, Erra és el vuitè magnífic. ❋

amon Erra es mou pels marges. Dis-
cret, personal en el fons i en la forma
del que escriu, curós i exigent, treba-

llador, amb tècnica i bon gust. Nascut a Vic el
1966, viu entre el Lluçanès i Canet de Mar. Fa
classes a l’escola d’escriptura de l’Ateneu
Barcelonès, i els alumnes en surten del tot sa-
tisfets. Ha publicat llibres de viatges, de con-
tes i novel·les. Sempre amb una empremta
gratament identificable que, tot i això, millo-
ra i modifica. De les seves obres en destaco les
narracions de Pólvora del quatre de juliol i la
novel·la Desfent el nus del mocador. Com qui
no vol la cosa, ja acumula quatre premis, el
darrer, el Marian Vayreda, per la novel·la Far
West gitano.
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NOVEL·LA LLUÍS LLORT

Els vuit magnífics
La peculiaritat més destacada de la seva

obra és l’enorme capacitat que té Erra per es-
coltar, retenir i transcriure el registre oral. I la
molt admirable tècnica que hi aplica per
mostrar aquesta oralitat sense forçar l’estil,
sense demanar cap extra al lector, que engo-
leix la narració amb facilitat i plaer. I, així, ens
porta d’aquí cap allà, com gitanos en ruta.
Perquè la novel·la és això, un al·legat en favor
d’una llibertat pretèrita i d’un col·lectiu mar-
ginat secularment.

“Tots plegats eren set, comptant-hi el gos.
Els set magnífics”, ens explica el narrador,
que en general és el Ramonet, el protagonis-
ta, però no sempre. I aquests set magnífics
són ell; la seva dona, Celos, que hauria prefe-
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dia–. L’altra pífia és donar a llum una persona
inexistent: “S’havia permès l’absurditat d’es-
criure, en comptes de la frase «els sotstinents
susdits Stiven, Ribin i Azantxéiev han estat no-
menats...», «els sotstinent Susdit, Stiven, Ribin i
Azantxéiev han estat nomenats...»” Fantàstic!
Realment, el jove escrivent rus gairebé podria
competir amb molts dels alumnes més talossos
dels nostres instituts!

L’estil de Tiniànov és sec i precís. El soldat que
l’atzar ha determinat que havia de traspassar –i
que les passarà, en efecte, molt putes– acabarà,
al cap de poc, adoptant la personalitat del sot-
stinent del títol, que, naturalment, no existeix,
perquè és producte d’un error. Cal crear algú
que no hi és (llavors, per què no es pot omplir
aquest buit amb un mort que, de fet, tampoc no

és?). És el món al revés, perquè la burocràcia és,
molt sovint, el món al revés.

Rere una certa aparença de nouvelle lleugera,
aquí hi ha un text d’una àcida intel·ligència. L’es-
crivent Bartleby s’estimava més no fer-ho: si
més no, d’aquesta manera no creava més pro-
blemes a la societat. Les ordres expressades en
un paper oficial s’han de complir, i, si alerten
sobre realitats que no existeixen, llavors, en
comptes de tornar enrere i corregir, cal crear la
nova realitat. Un mort que no és mort i un viu
que encara no ha nascut, això rai! Tiniànov ens
dóna un text breu i substanciós, amb unes fra-
ses magnífiques que descriuen molt bé la situa-
ció. En voldria citar unes quantes. Aquesta va
pel mort: “De sobte va sentir el seu nom i va
contreure les orelles per escoltar, com fan els ca-

valls abstrets en sentir inesperadament un cop
de fuet.” Amb aquesta altra, d’una economia
modèlica, es presenta una dama presumida:
“Es va estrènyer els cordons de la cotilla que ce-
nyien el seu bust exagerat.” L’última, d’una fina
ironia, posa el dit a la nafra d’una realitat uni-
versal i intemporal: “De vegades el lloc conjugal
del coronel l’escalfava algun tinent, un capità o
algun civil i tot. Però això succeïa també en
molts altres llits de coronels de Sant Petersburg
quan els seus amos es trobaven en campanya.”

L’últim paràgraf ha de ser per al traductor i
introductor de l’obra: una feina excel·lent, la que
està duent a terme, des de fa molts anys, el poeta
Jaume Creus d’adaptació d’alguns clàssics de les
literatures eslaves a la nostra llengua. D’autènti-
ca barretada! ❋
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