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Isidre Grau ha afegit una peça més a la nissaga iniciada fa 15 anys amb la novel·la ‘Els colors de l’aigua’
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A
mitjans de desembre
del 1985, pocs dies
després de guanyar el
premi Sant Jordi amb
l’esplèndida novel·la

Els colors de l’aigua, Isidre Grau
publicava un article en aquest
mateix diari en què anunciava
que la nissaga dels Benavent,
ambientada a Vinyes de Savall
(recreació literària d’un paratge
molt semblant a Cerdanyola
del Vallès), continuaria al llarg
de tants llibres com fills tenia la
família: un arbre principal i
cinc branques. És a dir, una
hexalogia. Plantejat així el pro-
jecte, tot just tres anys després
veia la llum la primera branca
de l’arbre: La nit vermella, la no-
vel·la protagonitzada per Caro-
lina Benavent, la segona filla de
la nissaga.

En aquell mateix article de fa
més de 15 anys Isidre Grau
destinava un paper molt con-
cret a Maridol, la filla gran dels
Benavent. “Parlar de Maridol
–deia aleshores Grau– vol dir
endinsar-se en el món del teatre
i de les utopies Europa enllà
dels seixanta-setanta”. I ara,
després d’un ampli parèntesi
de 12 anys apareix la tercera
baula de la cadena: El balancí
negre, precisament la novel·la de
Maridol Benavent, que arriba a
les llibreries amb l’afegitó
d’haver guanyat el premi de
novel·la Ciutat de Palma.

UNA CARRERA CONSOLIDADA
Entremig, Isidre Grau ha con-
solidat una carrera que en
aquella llunyana Nit de Santa
Llúcia igualadina d’Els colors de
l’aigua tenia ja una fita notable
–Vent de memòria– però no de-
finitiva. Una carrera en què ara,
al meu parer, brillen amb llum
pròpia quatre títols: la ja es-
mentada Vent de memòria, la in-
discutible Els colors de l’aigua, la
sorprenent La vida escrita i la
novetat d’ara mateix: El balancí
negre, una novel·la potent i de
gran volada. La novel·la d’un
autor sòlid.

A El balancí negre Grau explica
la història d’uns personatges
molt peculiars lligats al llarg de
quasi tota una vida per relaci-
ons no menys peculiars. Bàsi-
cament són dos, els protago-
nistes: Maridol Benavent, a

punt d’arribar a la seixantena,
actriu de llarga carrera i molt
especialment en els darrers
anys en què ha esdevingut un
mite de l’escena; i Carles Am-
brós, autor i director teatral
mort 4 anys abans de l’inici de
l’acció d’El balancí negre.

Al costat d’aquest duet prin-
cipal tenim encara dos perso-
natges més i un objecte. Un
objecte no gens trivial, ja que al
llarg de la novel·la assoleix ca-
tegoria d’element fonamental
de tota la trama. Els personat-
ges són Ariana, de 22 anys, filla
de Carles, i Agustina, de 70
anys, una barreja de minyona,
dida i àvia d’Ariana, sense arri-
bar a ser cap de les tres coses.
L’objecte és un text teatral es-
crit per Carles Ambrós pensant
expressament en Maridol i ins-
pirat en el mite clàssic de Me-
dea. Un text que no es va arri-
bar a representar mai perquè
pocs dies abans d’estrenar-lo un
absurd accident va acabar amb
la vida de Carles Ambrós.

Tenim doncs un quartet
molt peculiar de personatges
lligats per mitjà d’un trenat de
relacions ben poc convencio-
nals: Carles i Maridol, amics
íntims durant més de 30 anys
però sense arribar quasi mai a
ser amants; Maridol i Ariana

que, sense ser mare i filla,
mantenen una estretíssima re-
lació; i Agustina, que fa el paper
de contrapunt a les cabòries del
grup.

LA PETJA DEL PASSAT
Tanmateix, crec que el gran as-
sumpte que hi ha darrere de la
trama d’El balancí negre és el del
penediment pel que no s’ha
viscut. La petja inesborrable del
passat que condiciona com una
llosa tot el nostre present. Més
concretament és el trauma de
Maridol que arriba al llindar de
la vellesa i, en mirar cap enrere,
detecta que la clau del fracàs de
la seva vida està en una decisió
equivocada presa molts anys
abans. Una decisió que Maridol
coneix perfectament, que pot
documentar-la i reviure amb
precisió: el dia del 1961 que en
una cava de la plaça Reial ella i
Carles van decidir que “estarien
per damunt de les contingèn-
cies del sexe perquè els déus els
tenien encomanada una altra
missió: la de fer-se indispensa-
bles l’un a l’altre, per damunt
del bé i del mal”.

Isidre Grau, doncs, basteix
un retaule amb tres dones, un
difunt i un text teatral inspirat
en un mite clàssic. Un retaule la
trama principal del qual trans-

corre durant la Setmana Santa
del 1999 –referència no gens
casual, per cert, al motiu del
penediment– i amb uns per-
sonatges que es debaten per-
pètuament entre l’acció i la
paràl·lisi, entre el desig i l’es-
pera. Uns personatges febles,
insegurs, amb por –“amb els
sentiments a la butxaca”, com
deia de jove Carles– i amb
tractes no gens fàcils amb la
felicitat. Gent com Maridol
que es pensava que havia lle-
git molts llibres i que, a l’hora
de la veritat, descobreix que
en molts casos s’ha saltat pà-
gines que estaven enganxades.

EL SÍMBOL DEL BALANCÍ
Hi ha un parell de referències
que reforcen aquestes duali-
tats: la condició de gent del
món del teatre dels personat-
ges –és a dir, gent avesada a
representar papers, a viure
dobles vides, a aparentar pas-
sions no sentides...– i la imat-
ge altament simbòlica del ba-
lancí que presideix tot el lli-
bre. És a dir, un objecte que es
mou però que no es desplaça.

Al costat d’un desenvolupa-
ment argumental que permet
seguir la vida dels personatges
al llarg dels anys que han
precedit l’acció concreta de la

novel·la, crec que val la pena
de destacar la saviesa tècnica
amb què Grau n’ha elaborat
l’estructura. Amb uns canvis
temporals perfectament con-
trolats, amb un sentit de la
narrativitat molt ben esmolat
que sap donar valor i contin-
gut a cada paràgraf, sense es-
pais morts ni baixades de rit-
me i amb algun recurs addi-
cional –com ara els diàlegs
entre Maridol i el difunt Car-
les– que funcionen magnífi-
cament gràcies al sentit de les
proporcions que amara el text
de punta a punta.

Novel·la escrita amb talent i
estil. És a dir de manera sàvia
i bella. Novel·la amb secret
(que, lògicament, no desvela-
ré), El balancí negre manté un to
alt al llarg de tot el seu des-
envolupament i molt especi-
alment en les darreres trenta
pàgines, en les quals l’acció es
dispara fins a un final franca-
ment apoteòsic.

Summament recomanable,
doncs, la lectura d’El balancí
negre. I, si els és possible, fa-
cin-me cas i repesquin Els colors
de l’aigua, el llibre matriu de
tota la nissaga dels Benavent i
de Vinyes de Savall. Un pro-
jecte ambiciós en mans d’un
gran escriptor.


