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N
o sabria dir com ni
per què la lectura
d’aquest llibre m’ha
fet tornar al pensa-
ment un comentari,

–tret d’una conversa o un es-
crit– de Salvador Espriu, que
feia esment del que anomena-
va “la vana agitació d’haver
viscut”, a propòsit del sentit o
de la funció de la seva obra, de
donar fe del seu pas pel món.
El gran escriptor, amb el pes-
simisme d’un clàssic, adjecti-
vava, és evident, amb justesa
altres vides, però no pas la se-
va, justament, dedicada a so-
breviure’s amb un art insupe-
rable per al goig i el bon nom
d’una llengua i de la seva gent.
Quan dic altres vides penso en
l’extrema modernitat dels per-
sonatges principals d’aquestes
narracions de Jordi Puntí;
aquests animals tristos que amb
el seu fet –tots tenen alguna
cosa bastant essencial de co-
mú–, i els seus recorreguts a
peu de segle s’haurien guanyat
amb escreix aquell comentari
del poeta i són ells que m’hi
han acostat. Com m’haurien
pogut portar fins a la més an-
tiga saviesa del Cohèlet, ben
fressada per l’insigne il·lustrat
en Bíblia que prou sabem que
fou Espriu i ara pel torsimany
de la poesia de Carles Duarte.

Molt més ençà hi hauria l’à-
cid mestratge de Francesc Tra-
bal (encara que Jordi Puntí no
l’hagués llegit mai o no gaire) i
el seu avançar-se en camp
obert a fer nou aquell present
que la narrativa catalana del
seu moment no era capaç de
veure. Ell també, com fa ara
Jordi Puntí, tocava amb la
punta dels dits la pell de cada
cosa nova, de cada presència
que s’imposa sense semblar
imposant. Però des de l’ado-
lescència en tres dimensions
(Trabal) enlluernada pels mi-
ralls d’un món i un país que
vorejaven ja l’abisme, hem
passat a una maduresa inesta-
ble (Jordi Puntí joveneja entre
personatges regressius) que
també ignora la catàstrofe que
baixa del cel i es treu els ulls
com Èdip a la vista de cada
engany. La tendresa cruel de
Vals es banyava en les llàgrimes
calentes dels joves amants, per
a dir-nos, com infants, que allò
no ho volien fer. A Animals tris-
tos la tendresa deriva en deses-
peració i esclata en plor, com li
passa a Helmut (a Vals hi ha els
noms de Zeni, Raya, Irma, Ne-
va, com els d’Eric, Mirra, Leif,
Helmut a Animals tristos); Hel-
mut, el romàntic i imaginatiu
pelegrí d’una de les sis narra-
cions (la més colpidora, a cop
d’ull) que componen el llibre.

Un llibre que, segons fa
constar una nota fora del text
(p. 183) fou concebut i escrit
durant una estada de l’autor a
Nova York, en una institució
que alberga una colònia d’es-
criptors. La càmera (digital, oi?)
ens dóna així en color l’equi-
valent en imatge del que fou,
en blanc i negre (més aviat del
gris al negre) la colònia famosa
de Roissy-en-Brie que a l’abril
del 1939 albergà escriptors ca-
talans fugitius (amb pocs pa-
pers o sense) comandats per
Francesc Trabal. Els paral·lelis-
mes, però, convé que s’acabin i
esperem que no es repeteixin;
malgrat que, de tota manera,
fer passar pels ulls contempo-
ranis una imatge de contrast
que fixi unes referències que
relacionin eximplificant-les
dues situacions diferents de la
condició dels escriptors cata-
lans (distanciades per més de
seixanta anys, però totes dues
reals històricament) crec que
és un cert retorn a la realitat
present que no fa cap nosa, tot
i que sé molt bé que el fet de
veure’ns derrotats i dispersos
no ens ha de trobar suficients
on, a mitges, som ara ni cre-
guts, sinó incerts en el neguit
de sempre. Al capdavall, però,
allò que compta és el resultat,
l’aprofitament de les possibili-
tats que han estat donades a
un escriptor jove pels seus
mèrits –Pell d’armadillo, en
aquest cas, sobretot– i el bo i el
bell escriure de Jordi Puntí, ara
també, a les narracions d’Ani-
mals tristos.

SIS NARRACIONS
Són sis narracions, una d’elles,
titulada No estem sols, és més
extensa que les altres, les quals
tenen entre poc més de vint
pàgines a trenta i escaig; amb
la particularitat que les dues
darreres formen un dúplex pel

contingut i es presenten al su-
mari separades de les altres
(divisió del llibre, pertinent,
diria, en dues parts, que en
canvi el lector no trobarà indi-
cada al text).

El moviment de l’estil nar-
ratiu de la novel·la breu, més
parsimoniós que el del conte,
en general, reclama, per con-
trast, aquella imaginació ner-
viosa i activa que al llibre sosté
amb la mateixa convicció cada
una de les propostes del nar-
rador. Aquesta diversitat o di-
versificació de les històries
(diguem-ne històries, perquè
per la intenció i el desplega-
ment són més que contes i per
l’extensió no són, potser llevat
d’una, novel·les breus, nouve-
lles) no afecta una certa inten-
cionada coherència. No sols
en l’estil narratiu estricte, en-
caminat, com he dit al propi
de la novel·la breu; el que hi
ha de més remarcable, en
aquest ordre de donar cohesió
o almenys més elements d’in-
terrelació al conjunt, és d’una
banda el trasllat momentani
però efectiu d’alguns perso-
natges d’una història a l’altra i
alhora un món narratiu meta-
fòric (ben cobert pel títol del
llibre) de la profunda insatis-
facció, amb el seu rastre de
dolor que provoca la infidelitat
amorosa en la vida quotidiana.

El drama s’introdueix per
unes escletxes cada vegada
més pronunciades de la su-
perfície de disponibilitats i de
luxe d’un cert món molt i
massa rigorosament pròxim
en la seva massa esplèndida
contemporaneïtat i perillosa-
ment banalitzat. Jordi Puntí
assoleix de ple, em sembla, de
portar el lector fins a una in-
esquivable fixació d’aquestes
imatges tòpiques i alhora re-
llevants, fins i tot, si cal,
exemplars.

Ho dic, això d’exemplars,
per la gravetat del dolor moral.
De sospesar-la l’escriptor vol
que ho faci el lector. Ell ja ens
diu de la parella que juga, im-
prudent, a remoure les peces
intocables de la partida que
han jugat durant deu anys,
que va veure com “el món se’ls
deformava i com se’ls mig fo-
nia, davant dels ulls, una de les
poques certeses que havien sa-
but alimentar entre tots dos”
(Bungalow onze, p. 24). Deixa dir
també a un personatge que
s’explica en primera persona
(una concessió, ben justificada,
per l’autor, vull dir, perquè el
personatge s’ho val) que no vol
semblar “un gos que es llepa
les ferides”, com li diu el seu
psiquiatre (a la narració del
mateix títol, p. 82). No s’està de
posar en relleu la responsabi-
litat del sexe (pur i dur, com
diuen) en tot plegat, i puntu-
alment. Els animals tristos ho
deuen ser per algun motiu:
“post coitum animal triste”,
llegim amb veu llatina, no és
d’ara, a la nota editorial com a
glossa autoritzada del títol.

EFÍMER I FUGAÇ
Val a dir que en les tan ben
travades i ben escrites històri-
es de Jordi Puntí sobre aquest
punt hi ha de tot, però hi
predominen l’efímer, la fuga-
citat i la culpa. L’home mo-
dern no deu ser com els lla-
tins, perquè, més o menys
animal, en novel·les i en
imatges figura que s’adorm
per no haver d’estar trist.
Sembla.

Crec que Animals tristos, sen-
se superar Pell d’armadillo, obre
un altre front de Jordi Puntí.
És un bon senyal que es con-
solidi un narrador com ell
quan som a tocar de la com-
memoració del centenari de
Marines i boscatges.

➤ ➤ ➤

És un llibre
esplèndid,
que marcarà
un abans
i un després en
l’especialitat

La primera traducció conserva-
da és la de la Cirurgia, de Teo-
doric Borgognoni, realitzada
per Guillem Corretger els anys
1302-1304. Al català van ser
traduïts tots els tractats de ci-
rurgia que es van estudiar a les
universitats escolàstiques, i al-
gunes de les obres més impor-
tants de la medicina teòrica,
com ara la Isagoge, de Joannici,
els Aforismes, d’Hipòcrates, i el
Canon, d’Avicenna. També van
ser traduïdes al català enciclo-
pèdies de filosofia natural,
tractats d’astronomia i astrolo-
gia, llibres de viatges, mapes,
portolans, bestiaris, lapidaris,
herbaris, tractats d’agronomia,
receptaris de cuina, tractats de
matemàtiques, etc. Tot plegat
constituí una bona pedrera per
a una persona no formada en la
universitat que tingués interès i
passió pel coneixement, com
fou el cas de Ramon Llull.

El llibre de Lluís Cifuentes,
que es complementa amb una
introducció, un epíleg, onze il-
lustracions, una bibliografia
amplíssima i un índex ono-
màstic i toponímic d’una tren-
tena de pàgines, és un llibre
esplèndid, que marcarà un
abans i un després en el tema
que ens ocupa. Estic convençu-
da que esdevindrà un repertori
bibliogràfic imprescindible
tant per a la història de la ci-
ència com per a la filologia, en

el doble vessant d’història de la
llengua i de la cultura, i més
enllà de les nostres fronteres.
Tinc el convenciment, també,
que el material que aporta
s’haurà d’incorporar als estudis
d’història de la llengua, com ho
han estat tradicionalment les
obres juridicoadministratives,
les literàries i les homilètiques.
I no dubto gens que La ciència en
català a l’Edat Mitjana i el Renai-
xement obligarà a modificar les
històries de la literatura catala-
nes que han etiquetat Ramon
Llull com “el geni creador de la
llengua” perquè va tenir la ini-
ciativa d’abandonar el llatí en
l’escriptura d’obres científiques
i filosòfiques per usar-hi la
llengua que parlava la gent del
seu poble. Aquesta visió de Ra-
mon Llull, del tot fora del seu
context, és la que donen actu-
alment els llibres de text i la
que aprenen els nostres joves
als instituts. És del tot coherent
que aquest volum de Lluís Ci-
fuentes formi part de la Col·lecció
Blaquerna, ben dirigida per Pere
Rosselló i Albert Soler des de la
Universitat de les Illes Balears i
la Universitat de Barcelona res-
pectivament. Ara tenim a les
mans l’anella que ens faltava
per contextualitzar i entendre
l’obra de Ramon Llull, sense
que per això la figura de l’il-
lustre beat hagi perdut la seva
brillantor antiga.


