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Joan Francesc Mira ha escrit la biografia de sant Vicent Ferrer

Un predicador impressionant
A S S A I G

J O A N J O S E P I S E R N

Joan F. Mira, Sant Vicent Ferrer.
Vida i llegenda d’un predicador.

Edicions Bromera.

Alzira, 2002.

D
esprés d’investigar
sobre la família
Borja –i mentre
avança en la redac-
ció de la seva llar-

gament esperada novel·la– Jo-
an Francesc Mira ens ofereix
ara el retrat d’un altre valen-
cià il·lustre i universal: sant
Vicent Ferrer, nascut al carrer
del Mar de la ciutat de Valèn-
cia el 1350 i mort el 1419 a la
ciutat bretona de Vannes.

Com va passar també amb
la nissaga pontifícia borgiana,
la gent de Bromera ha editat
per a l’ocasió un llibre de gran
format i esplèndidament il-
lustrat que acompanya i com-
plementa el text –sempre savi
i sempre amè– de Mira sense
embafar ni distreure l’atenció.

Vicent Ferrer neix en una
època de convulsions i de
canvis. La pesta, les crisis po-
lítiques, el cisma de l’Església,
les guerres i la sensació de por
generalitzada de la població
era el substrat ideal perquè
fructifiqués la idea apocalípti-
ca de l’adveniment de la fi del
món i, doncs, la necessitat de
fer penitència i de témer la
còlera divina. No era difícil,
doncs, convèncer els prínceps
i les multituds de la conveni-
ència de tancar files i d’elimi-

nar tota dissidència que no fos
grata als ulls de l’ortodòxia.
Per assolir una cristiandat
compacta calia eliminar els
cossos estranys de la societat.
És a dir, els jueus i els moros.

En aquest context la pa-
raula encesa d’un home culte
com la del mestre Ferrer es-
tava destinada a obtenir els
èxits més grans. I més si te-
nim en compte que en l’ori-
gen de la seva vida de predi-
cador hi ha un somni en el
qual se li van aparèixer sant
Domènec, sant Francesc i el
mateix Jesucrist. Aquest dar-
rer va tocar la galta del nostre
sant i li va dir que s’esperaria
a enviar l’Anticrist fins a

veure quins resultats dona-
ven les seves predicacions.

Després, durant els 20 anys
d’anar pel món exhortant les
masses al penediment, Ferrer
es crearia una fama paral·lela
d’home prodigiós i dotat amb
el do de les llengües. Pel que fa
al primer atribut val a dir que
en el seu procés de canonitza-
ció, endegat poc després de la
seva mort, la cúria romana li
va reconèixer com a autèntics i
documentats un total de 873
miracles, alguns dels quals tan
peculiars com el de la dona de
Morella que, assabentada que
el predicador aniria a visitar-la
i no tenint carn al rebost per
honorar-lo, no va dubtar a es-

quarterar i cuinar el seu pobre
fillet. Sort que la sagacitat de
mestre Ferrer va ensumar-se la
tragèdia i va ressuscitar l’in-
fant. Val a dir, però, que no ha
transcendit si, de passada, es
va procurar un menú alterna-
tiu i amb menys sang i fetge.

Pel que fa al do de llengües
sembla que el sant parlava en
valencià i que a cada indret in-
corporava al seu discurs mots i
expressions pròpies de la terra.
Això, afegit a la menor distàn-
cia entre les llengües romàni-
ques de l’època i a la gran ex-
pressivitat de gestos i to de veu
del predicador, pot explicar el
prodigi i situar-lo en unes co-
ordenades més raonables.

Joan Francesc Mira s’ha ena-
morat del personatge i això es
percep al llarg del llibre i en la
seva manera d’estructurar-lo.
Un capítol introductori ens si-
tua en el context històric i obre
pas a un apartat en què Mira
segueix la biografia del sant
durant les dues etapes de la
seva vida. La primera, de gai-
rebé 50 anys, a València, en
què Vicent va posar al servei de
la Corona i del Papa les seves
principals virtuts: una gran
preparació intel·lectual, una
profunda mentalitat jurídica
que li venia de família (el seu
pare era notari) i un equilibrat
domini de la racionalitat i de
la rauxa.

ÍDOL DE MASSES
I, després d’aquesta, una sego-
na etapa dedicada íntegra-
ment a la predicació i el pele-
grinatge i en la qual va assolir
una fama similar a la que ac-
tualment tenen els grans ídols
de masses que en les seves
aparicions públiques van
acompanyats d’escenografia
adient i cossos de seguretat
que els allunyen dels seus fa-
nàtics.

La segona meitat del llibre
està dedicada a analitzar els
grans arguments de les seves
predicacions i a presentar-nos
els molts elements de llegenda
que amb els segles s’han anat
adherint a la figura de sant
Vicent Ferrer. Molt especial-
ment a les contrades valencia-
nes, on encara ara s’escenifi-
quen per Pasqua els seus mi-
racles més celebrats.

Però la veritable sorpresa del
llibre la trobem just al final,
amb la reproducció íntegra
d’un sermó del sant. Una peti-
ta delícia que clou un llibre en
què tot és rodó: continent i
contingut. El retrat d’un gran
personatge dibuixat per un
gran retratista: Joan F. Mira.

Des de la plaça
dels Mil Vents

N A R R A T I V A

L A U R A C A S T I L L O

Shan Sa, La jugadora de go.
Traducció d’Isabel Bonet.

Columna. Barcelona, 2002.

A
la plaça dels Mil
Vents un oficial japo-
nès i una adolescent
xinesa es desafien so-
bre un tauler de go.

Mentre s’encerclen les peces
blanques i negres, la Xina i el
Japó s’aboquen a la guerra. Dos
combats, el mateix enfronta-
ment. Shan Sa teixeix a La ju-
gadora de go una subtil teranyi-
na de desigs, silencis i mort.

Shan Sa significa “remor del
vent a les muntanyes”. Potser
va ser aquest vent que va em-
pènyer l’autora de La jugadora
de go a abandonar el seu país. El
mateix que va protegir-la a la
matança de la plaça de Tianan-
men i va conduir-la fins al París
dels anys noranta. Com Ying
Chen al Quebec, Ha Jin als Es-
tats Units i Dai Sijie a França,
l’autora va abandonar la Xina
per perdre’s en la llibertat dels
carrers de França, en el seu cas.
Ha adoptat el francès però a les
seves novel·les –La porta de la
Pau celeste i La jugadora de go–
Pequín és omnipresent.

Shan Sa afirma que parla
amb éssers divins. Ànimes que
van fer-li ensumar la mort a la
revolta dels estudiants del
1989 i que de petita li xiuxi-
uejaven que moriria als 22
anys. No va morir, però un ac-
cident automobilístic li va re-
fermar el delit per escriure.
Pintora, poeta, novel·lista,
Shan Sa va publicar el seu pri-
mer recull de poemes als 11
anys. Acabats de fer els 29, la
seva tercera novel·la ha gua-
nyat el premi Gongourt des
Lycéens 2001. Assegura que ara
els esperits li auguren un petit
regne itinerant. Potser aquest
cop no s’equivoquen.

LES VEUS DE DOS AMANTS
La jugadora de go és un tapís
construït amb les veus de dos
amants que s’ignoren però que
no deixen mai d’apropar-se. A
la Manxúria independent dels

anys trenta, un home i una
dona es troben a la plaça dels
Mil Vents per jugar a go. Ella és
una adolescent de 16 anys que
defuig les tradicions que
transformen les dones en ni-
nes de llet i porcellana. Ell, un
oficial japonès avesat a la mort
i a la sang –tan feble però, al-
hora, tan pur– un home que
no coneix més que l’amor llo-
gat al llit d’una prostituta. Un
enfrontament mut i pertorba-
dor. Els jugadors de go no es
pregunten el nom, seuen hie-
ràtics. Lluny del tauler ell és un
soldat que no es permet cap
altre somni que morir en
combat; ella, una estudiant
que descobreix la revolució i el
seu cos. L’autora utilitza un
llenguatge senzill i punyent
per descriure un país apedaçat
per la guerra. Un mosaic cre-
uat per centenars de rickshaws,
l’olor de sopes d’algues i talla-

rines fredes, les geishes sota els
seus maquillatges de nacre, els
tofus i els vells jugadors de go
que esperen pacientment algú
que els repti a un combat.
Shan Sa defuig les descripcions
enfarfegades. Només utilitza
frases curtes. És en l’acció on
se’ns revelen els personatges.
De la mà dels dos protagonis-
tes, l’autora ens guia pels car-
rers de la Manxúria ocupada.
Dos punts de vista. Dues reali-
tats. El lector observa el com-
bat a través de l’ànima de la
jugadora de go i també des dels
ulls del militar japonès. “La vi-
da és un diamant tallat on ca-
dascú veu la llum que li per-
toca”, afirma Shan Sa.

UN CANT A LA DUALITAT
La jugadora de go és un cant a la
dualitat. El País del Sol Ixent i
la Xina mil·lenària, l’amor i
l’odi, la vida i la mort, l’home
i la dona, el ying i el yang... tot
queda reduït sobre un tauler
de go. Peces negres i blanques
que s’assetgen, s’encerclen en
una dansa d’atac i defensa. Un
espai àrid format per 361 in-
terseccions, una per cada dia
de l’any de l’antic calendari
xinès.

El go va ser creat per astrò-
legs i matemàtics fa uns 4.000
anys. És un joc que reflecteix

un món dividit entre conque-
ridors i vençuts. També és el
vehicle que utilitza l’escriptora
per enfilar els capítols i les
veus dels seus personatges.

El llibre va néixer entre els
carrerons de Lió en un petit
mercat d’antiguitats. Shan Sa
va trobar allà un sabre japonès
del segle XII i, amb ell, l’es-
purna de La jugadora de go.
Desembeinant l’espasa, l’auto-
ra assegura que el que sostenia
entre les seves mans no era
una fulla de metall, sinó la
mateixa mort. En aquell mo-
ment va entendre el Japó, els
samurais, l’ànsia de glòria i el
sentit del sacrifici. Una com-
prensió que ella descriu com a
fascinació i odi. La novel·la és
també la tragèdia de dues cul-
tures germanes condemnades
a no comprendre’s mai.

La jugadora de go descriu un
univers de miratges i frases
mai pronunciades que embol-
callen el lector, d’anhels ofe-
gats per l’honor. Homes i do-
nes que avancen amagats so-
bre cuirasses d’orgull i tradici-
ons mil·lenàries. Personatges
que només al voltant del tauler
es despullen de les seves pors.
Shan Sa ens repta a un combat
de go. Ens espera a les taules de
granit, a la plaça dels Mil
Vents.


