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“El fet d’escriure
neix d’una contradicció”

P A U D I T O T U B A U

Quaderns Crema
acaba de publicar
‘Una llengua de
plom’, el tercer i
últim estadi d’una
obra narrativa que
Francesc Serés havia
desenvolupat amb
anterioritat a ‘Els
ventres de la terra’
(Columna, 2000) i
‘L’arbre sense tronc’
(Columna, 2001)

P.D.T. Per què aquest títol, ‘Una
llengua de plom’?
F.S. El vaig posar pensant en un
dels protagonistes de la no-
vel·la, un exiliat que torna a
un mas que no sap que està
abandonat. És una reflexió
sobre la llengua que es va
deixant perdre, que es va dei-
xant de banda, fins que ell
torna al lloc d’on prové i co-
mença a retrobar les paraules
que deia, tot i que finalment
s’adona que aquest lloc no el
deixa tornar. Hi ha un mo-
ment en què fins i tot diu que
durant el temps en què ha
estat fora, la seva ha estat una
llengua de plom, i que només
tornant a passar pels llocs on
havia viscut torna a revitalit-
zar-se. És com si fos una llen-
gua morta, com si el mateix
personatge s’adonés que allò
que realment el lliga a un lloc
són les paraules que ara ja ha
perdut.
P.D.T. Quina relació té aquest llibre
amb els previs?
F.S. Tots tres tenen una estruc-
tura i una temàtica molt si-
milars, basada en una visió
del temps que es construeix a
partir del mateix relat. En el
primer llibre, per exemple, a
partir d’uns salts temporals i
geogràfics que configuraven
el creixement d’un personat-
ge; en el segon, aquest creixe-
ment s’anava fent a partir
d’uns espais i de les persones
que els habitaven; en el tercer,
el temps recula des del 2000
fins al 1900. Aquesta estruc-
tura comuna m’ha ajudat a
explicar temes en relació al
món rural, sempre fugint
d’una visió carrinclona o bu-
còlica. Suposo que el que he
pretès ha estat fer el fris d’un
determinat paisatge, el pai-
satge humà d’aquella terra
durant els últims setanta,
vuitanta anys, de la meva i de
les dues generacions que em
precedeixen, que són les que
he viscut. Els homes i les do-
nes que hi surten són figures
anàlogues, fins i tot de vega-
des els veig passar d’un llibre
a un altre.
P.D.T. Parli de la veu del narrador
en els llibres...
F.S. En tots tres és una figura
complexa, perquè de vegades

parla en present, o bé parla en
passat, i de vegades parla en
primera o en tercera persona.
És una figura que es va cons-
truint allà mateix. Fins i tot,
en l’últim, el narrador exhor-
ta algú i li recorda coses que
va fer. Vistos en conjunt, la
tendència ha estat a incre-
mentar la presència d’una veu
interior. D’alguna manera, no
sé si perquè el lloc se m’aca-
bava, he volgut esgotar més
les possibilitats que m’oferia
aquesta veu interior, volia
trobar una veu que a mi
m’interessava, que fos dife-
rent de les altres dues. Em
sembla que la clau està en la
memòria, en la dificultat de
trobar una funció al narrador.
M’obsedia com narrar les co-
ses, com fer que al mateix
temps que s’expliquen, el fet
de narrar-les acaba construint
una història personal. El que
passa és que aquesta memòria
és una mica especial, no té res
a veure amb l’autor, que es
difumina o desapareix, sinó
que parla de les vides de di-
verses persones, és una mena
de memòria que només és del
narrador en el moment en
què pot ser compartida pel
món que es construeix dins
del relat.
P.D.T. El dolor hi és sempre pre-
sent...
F.S. En tots tres llibres he in-
tentat tocar alguna fibra. No
hi ha cap història en què el
dolor no hi sigui, però sempre
tractant d’evitar aspectes me-
lodramàtics... En el tercer lli-
bre m’he plantejat la narració
a partir d’una percepció èpica
dels esdeveniments i de les
accions dels personatges, l’a-
parició d’un heroi o antiheroi

que s’enfronta a una sèrie de
dificultats, a la pèrdua, un
hivern que no passa, un temps
que és sempre derrota, i així
successivament. Recordava un
llibre de Kundera on s’explica
que Don Quixot és aquell
personatge modern que surt a
buscar aventures i arreglar el
món, i que torna a casa tres
segles més tard disfressat d’a-
grimensor, el punt de vista de
Kafka: de sortir a buscar
aventures passa a demanar
quina ha estat la seva falta,
com si se li hagués acabat
aquell horitzó vastíssim que
obria la modernitat i ara no-
més hi hagués crepuscle. Vull
dir que sembla que la vida de

la gent d’aquest segle ja pas-
sat hagi estat disminuïda,
subjectada per alguna força
que no ha parat de créixer
mentre pensàvem que només
creixien les llibertats. És per
això que el llibre comença
amb la visió d’un topògraf,
algú que ha d’aixecar acta, un
agrimensor que arriba a una
vall i tracta de mesurar els
terrenys, però hi arriba quan
la vall ja està deshabitada i no
hi queda ningú, el paisatge
després de la derrota. D’altra
banda, en els personatges hi
ha una lluita contra aquesta
mena de destí, una èpica que
és molt plana, gens grandilo-
qüent, perquè qualsevol in-
tent de supervivència sempre
implica unes condicions ad-
verses en què el sentiment
afectat no és possible, només
una certa forma de noblesa.
P.D.T. Hi ha com una presa de
consciència a través del record...
F.S. En el primer llibre hi havia
sobretot una idea de creixe-
ment, una dona embarassada
al principi, un home en el seu
llit de mort al final; en el se-
gon, un record inicial, o re-
cords d’infància, fins que el
personatge arribava un mo-
ment en què també moria –hi
havia fins i tot dues narraci-
ons en què el personatge, ja
mort, apareixia en boca d’u-
nes ànimes–. La consciència
dels processos, la consciència
dels llocs, s’adquireix sempre
en el retorn: haver-hi crescut,
haver vist com podria ser la
teva vida anticipada en la vida
dels altres. També funciona
així amb el record. D’altra
banda, hi ha aquest record
inconscient, col·lectiu si se’l
vol anomenar així, que mai

no s’expressa de manera in-
tel·ligible, que és això que
queda als fulls de ceba,
aquests fulls semitranspa-
rents que es posen entre les
fotografies de cada capítol, i
que, com els fulls de ceba d’un
àlbum vell, ensenyen i ama-
guen a la vegada, com una
boira. Fa poc, algú que es de-
dica al teatre em va dir que
això que jo escrivia eren no-
vel·les antihistòriques, com si
hi hagués només una veu al
mig de l’escenari, una veu
d’algú desconegut, fins i tot
una veu col·lectiva.
P.D.T. I el tema de la venjança...
F.S. En aquest últim llibre és
un motor fort en el narrador.
Hi ha la voluntat de tornar
cop per cop, de passar comp-
tes a determinades coses que
han passat en aquella vall
imaginària. Passar comptes al
fet que les utopies s’han rea-
litzat a costa de la terra, o que
amb l’arribada de la demo-
cràcia s’ha produït una deca-
dència d’aquesta gent, per no
parlar de les noves tecnologies
aplicades a la mecànica. Pot-
ser això sembli reaccionari,
però es tracta de veure que hi
ha algú que ha rebut els cops.
Pels personatges, la venjança
és important, fins i tot quan
és contradictòria perquè tam-
bé atempta contra un mateix.
Em sembla que el fet d’es-
criure, o almenys a mi em
passa, neix també d’una con-
tradicció, d’un xoc que no
s’arriba a comprendre. Hi ha
la necessitat d’explicar, de fer
una foto fixa de la contradic-
ció entre la realitat i la vo-
luntat, i hi ha aquest conti-
nuar malgrat tot. Em sembla
que això és el que proporcio-
na l’energia perquè la tinta
flueixi, per recrear allò que en
diuen veritat imaginativa. A
part d’això, hi ha un ideal de
la moral que va aparellada als
relats, una moral que l’autor
no ha de compartir necessàri-
ament amb el narrador.
P.D.T. Parli dels seus pròxims pro-
jectes narratius.
F.S. Parlar de projectes sempre
és arriscat, més encara quan
crec que aquest món que m’ha
donat la trilogia està canviant
a velocitats vertiginoses. El
món que ha sortit en aquests
llibres ha perdut els marges;
de fet, crec que estrictament
no ha estat un món rural, sinó
un món al marge... D’altra
banda, he de dir que no m’a-
gradaria encasellar-me en un
tipus d’història. Els propers
projectes de moment, els ima-
gino en un escenari urbà; bé,
no ho sé, al cap i a la fi és la
narració qui mana.

P E R F I L

➤ Francesc Serés (Saidí,
1972) és professor d’histò-
ria de l’art. ‘Una llengua de
plom’ és el tercer temps
narratiu d’una trilogia, ‘De
fems i de marbres’, en què
ha evocat diversos episodis
de la vida dels homes de la
Franja de Ponent durant el
segle XX. Narrador d’estil
vigorós, la seva prosa tensa
i endurida s’ha decantat
des d’una visió més o
menys despersonalitzada
del món rural cap a les zo-
nes d’entrellum de la me-
mòria, tant personal com
col·lectiva, sota un punt de
vista en què la necessitat de
donar vida a unes quantes
històries anònimes, o de
venjar-ne els actes i les
conseqüències, es desenvo-
lupa en paral·lel al predo-
mini cec de la terra sobre
els homes.


