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Josep Vallverdú ha publicat l’última part de la trilogia de memòries que ha escrit

Una postal per recordar
A S S A I G
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Catalunya
ha guanyat
en tot excepte
en catalanitat

Josep Vallverdú, Desmudat i a les golfes.
Un infant als anys trenta. Proa.

Barcelona, 2000.

T
ot i que també passo mo-
ments de signe contrari,
sovint no tinc més remei
que donar les gràcies al
destí per haver-nos proveït

un segle XX tan foll i viscut a con-
trapèl. Els que van patir-lo potser no
hi estaran d’acord, però jo, que m’he
trobat l’hortet arreglat i crec que
sense passat no hi ha futur, estic
content que Catalunya sigui un dels
pocs països d’aquest Occident mo-
dern i globalitzat en
què la memòria encara
és capaç de recordar a
un nombre considera-
ble de ciutadans que la
llum elèctrica és un in-
vent d’abans-d’ahir. Ara
que tot allò que no es
dóna per descomptat es
dóna per impossible,
que disposem de les
comoditats com si ens
haguessin estat atorga-
des per gràcia divina, la
Guerra Civil i el fran-
quisme constitueixen
el ble de sana ingenuï-
tat que dóna alè a la
flama de confiança en
el progrés, d’il·lusió per
tirar endavant, que en-
cara espurneja –ni que
sigui agònicament– a
casa nostra més que a
casa de molts altres.

Pensava en això, tot
llegint l’última entrega
de la trilogia memoria-
lística amb què Josep
Vallverdú ha anat descabdellant la
seva biografia. Des de la Renaixença,
Catalunya ha guanyat gairebé en tot
excepte en catalanitat, una tragèdia
que em consola creure que perd bo-
na part del seu dramatisme enfron-
tada als retaules de misèria que ofe-
reix la història, ja no del nostre país,
sinó d’Europa sencera. Si la dura
postguerra era un referent a Vagó de
tercera, i el desencís dels anys 50
marcava Garbinada i ponent, la Cata-
lunya abocada al precipici que l’au-
tor es va trobar tot just posar els peus
en aquest món és el punt d’arribada
de Desmudat i a les golfes. Vallverdú,
que gasta un memorialisme de mi-
rada aèria, més amic del pessebrisme
estantís dels grans escenaris que de
la dramàtica cinematogràfica, recula
fins a principis del segle XIX per re-
memorar, des de la perspectiva d’u-
na família de propietaris rurals, l’a-
ventura empresa per Catalunya vers
la modernitat.

La història dels Vallverdú arrenca
amb el rebesavi de l’autor, en un país
de paisatges verds i immaculats en
què encara ressonen el galop dels
cavalls i les campanes de l’àngelus.
La gran virtut del llibre, precisa-
ment, és la seva capacitat per fondre
la biografia particular amb la histò-
ria general, per lligar l’evolució fa-
miliar amb la transformació social i
geogràfica del país. La besàvia ado-

lescent de l’autor que, pensant en
Cuba, es consumeix de pena fins a
morir en un convent, queda dissolta
en una postal nacional que reflecteix
la divisió entre el camp i la ciutat, i
una quotidianitat que marca al pas
al ritme de l’horari solar. I les tres
generacions que comparteixen el
protagonisme del llibre (el mateix
autor, el seu pare i el seu avi) confe-
geixen una magnífica pel·lícula d’a-
quella societat que va veure tronto-
llar els seus fonaments a mesura
que, a cavall del progrés, el món se li
eixamplava sota als peus.

L’AVI, EL PARE I L’INFANT
Si l’avi Josep (carlí, militarista, i ger-
manòfil) encarna el món arnat i ca-
duc dels cacics, el pare de Vallverdú,

Pep, juga el paper de l’hereu rebel
que trenca amb la tradició i marxa a
la ciutat per forjar-se un futur en la
indústria tèxtil. En l’abisme que se-
para l’esperit del Dios, patria y rey que
Vallverdú va aprendre del seu avi i
aquell Al servei de Déu i de Catalunya
que li va ensenyar el pare, s’hi ende-
vina la raó de ser del llibre, a més del
germen de la Guerra Civil –que va
necessitar per esclatar, no cal dir-ho,
fets molt més greus i elements força
més radicals que quatre discussions a
taula entre un cacic sorrut i un admi-
rador de Macià–. La cirereta de l’obra,
doncs, queda a les mans del Vallverdú
infant i del seu desconcert davant el
dilema que li presenten el món d’un
propietari rural habituat a dictar als
parroquians l’inici de les misses do-
minicals amb un tret d’escopeta al
tornar de caçar, i el d’un pare imbuït
de la moral meritocràtica burgesa i
il·lusionat per les perspectives obertes
en el camp de la justícia social.

Desgraciadament, la cirera surt
força amarga, potser perquè si ja és
difícil rescatar sentiments de poc
més d’un minut d’història, encara
deu ser-ho més escriure sobre vivèn-
cies tan antigues i remenades amb
una certa honestedat. El personatge
literari de Vallverdú, que es presenta
com un nen grassonet, amb tendèn-
cia a la solitud i una vocació artística
precoç, decep. La contenció disfres-
sada de sornegueria amb què l’autor
rememora la seva infantesa refreden
el relat i el desproveeixen de bona
part de l’emotivitat i l’interès que
podria tenir. El que el lector espera
que sigui el mythos del llibre, l’ele-
ment on hauria de confluir la di-
gressió biogràfica de l’autor, queda
difuminat en la descripció d’una

època i uns llocs històrics comuns
llargament explicats per la literatu-
ra catalana. L’èmfasi que Vallverdú
posa en els detalls de context es tro-
ba a faltar a l’hora de rememorar
l’efecte, el garbuix mental i espiri-
tual, que uns temps tan apassionats
com els que va viure l’autor devien
provocar en el seu magí d’infant.

Més a prop de la reconstrucció
històrica que de la biografia perso-
nal, doncs, el llibre ens retorna a
aquella Catalunya anterior a la
guerra que pendulava entre el camp
i la ciutat, la tradició i l’avantguarda,
Déu i la màquina, la castellanització
administrativa i el revifament cul-
tural.

REVIURE EPISODIS HISTÒRICS
Amb ulls de nen, sovint traïts per la
mirada adulta de l’autor, el relat re-
cupera episodis històrics com ara
l’Exposició Universal del 1929, la
mort d’Àngel Guimerà, la visita de
Francesc Macià a Lleida, els fets
d’Octubre, el 18 de Juliol, la repres-
sió anarquista i els bombardejos
franquistes. Tot plegat, el llibre con-
fegeix el retrat d’un periple històric
feliçment superat en què l’home
s’amagava darrere les consignes
–polítiques o religioses– i els llibres
d’urbanitat encara havien d’advertir:
“Durante las visitas los niños no escupiran
a las personas que tengan delante”.

N A R R A T I V A

Amor i mort
JOSEP MANUEL SAN ABDON

Elies Barberà, Quaranta contes breus i un
llarguíssim poema d’amor. 7 i Mig

editorial. Benicull de Xúquer, 2000.

E
ls premis literaris que podríem
anomenar menors, i que tant
proliferen al llarg de la geo-
grafia dels Països Catalans, han
servit sovint per crear un tipus

d’escriptor que els utilitza per comple-
tar la seva nòmina al final de mes. És un
risc que corren aquesta classe de premis,
que si tenen raó de ser és per servir
d’estímul i de plataforma de llançament
de joves escriptors. Aquest ha estat el cas
del premi de Narrativa Ciutat de Vi-
la-real 1999, amb el qual s’ha donat a
conèixer un nou i interessant narrador,
Elies Barberà (Xàtiva, 1970).

Quaranta contes breus... és, com ja s’es-
pecifica en el seu títol, un recull de
contes de curta extensió que giren fo-
namentalment al voltant de dos temes:
l’amor i la mort. El primer dels temes
està present en la major part dels contes
en les seves més diverses variants. Com
a desig realitzat i experiència feliç no-
més apareix en el primer dels relats, Al-
moina. Els que més abunden són aquells
en què el personatge narrador se situa
davant la dona i es mostra incapaç de
comprendre el seu món, amb la qual
cosa es frustra la seva possible relació.
Altres vegades, la impossibilitat amoro-
sa ve donada per la deshumanització de
la societat actual i les dificultats de co-
municació. És el cas de dos dels contes
més reeixits, Coses que passen i Les roges
llàgrimes del gos. L’amor com a destrucció
és present a la faula Granotes, i com a
embolic divertit a Triangle.

VENJANCES PERSONALS
En el pròleg, l’autor ens adverteix que
els seus escrits “són venjances perso-
nals”, i això és fa patent en algunes
narracions en què el personatge narra-
dor es mostra extremadament cruel
amb la persona amb qui ha intentat una
aventura amorosa, com a L’ego. Però les
venjances i la crueltat abracen altres te-
mes: certs mètodes pedagògics a Psiqué (o
d’Ànima); un conegut polític valencià a El
fill del botiguer ; l’escola franquista a l’es-
perpèntic L’entrevista, i aquella persona
que espera molt de temps per consumar
la seva venjança en un amic, en un conte
ple d’humor negre: Conversa.

Pel que fa al tema de la mort, l’autor
sembla com si volgués espantar la por
que fa, humanitzant-la en contes com
ara Lletres a la senyora mort i Mort, però
també critica certs comportaments so-
cials al voltant de la mort, utilitzant la
ironia en contes com ara El soterrar i
Còmput.

Algunes de les constants que hem
anat apuntant –ironia, venjança, cru-
eltat, deshumanització– es fan patents
en un dels contes més encertats del
llibre, Cinema, una història esperpènti-
ca que sembla treta d’una pel·lícula de
Tarantino.

El llibre acaba amb un epíleg de l’au-
tor en què manifesta que, amb aquestes
històries, no pretén contar “les coses
dels altres”, que vistes com “dels altres”
poden resultar “simpàtiques”, sinó que
pretén que el lector es miri a ell mateix
i que hi vegi reflectides les seves “misè-
ries íntimes” i la seva “brutícia de l’àni-
ma”, desig que assoleix sovint Elies Bar-
berà en molts dels contes, ja que, de se-
gur, deixaran en el lector un cert regust
d’inquietud en l’ànima.


