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Francesc Serés ha publicat l’última part de la trilogia ‘De fems i de marbres’

Els ordres de la Vall
N A R R A T I V A

S U S A N N A R A F A R T

Francesc Serès, Una llengua de
plom. Quaderns Crema.

Barcelona, 2002.

E
n un període relati-
vament breu, Fran-
cesc Serés ha iniciat
una carrera literària
de pes: Els ventres de la

terra (2000), L’arbre sense tronc
(2001) i Una llengua de plom
(2002). Una obra marcada per
la reflexió del pas del temps,
de la dualitat de la perma-
nència i el trànsit de les vides
i les cases, i de la naturalesa
cíclica de la vida i la mort.
Totes tres novel·les conformen
una trilogia titulada De fems i
de marbres.

Separats per la translucide-
sa d’uns fulls de ceba (capítols
de suspensió de l’acció i així
titulats), els fets que s’expli-
quen en la novel·la confegei-
xen la història d’una Vall in-
nominada, en la qual l’esforç
de l’ésser humà, sumat a les
seves passions i misèries, que-
da abatut per la feresa indo-
mable d’una natura que l’es-
borra. L’opacitat dels breus
fragments descriptius, a vega-
des poètics i sovint profètics,
serveix per presentar el viatge
cap a la memòria servit com
en un àlbum de fotografies, en
el qual els clarobscurs cenyei-
xen les boires i els silencis de
generacions abocades a la
lluita amb el medi. Aquesta
desferra és explicada amb vo-

luntat universalista, sense
marcar excessivament els per-
sonatges, si no fos per uns fets
històrics que ens els situen
com a víctimes de successius
desastres: la desil·lusió sindi-
calista, el caciquisme d’una
bòbila, el pols entre milicians
i propietaris de les terres, les
traïcions de la Guerra Civil, els
abusos de l’autoritat, la llu-
nyana guerra de Cuba...
Temps fragmentats que do-
nen als caràcters un únic punt
en comú: la venjança, el res-
sentiment, la intemperància.

Dos eixos queden absoluta-
ment afermats en l’obra: l’un

és l’espai que, com a nucli
central de totes les accions,
passa a un primer pla, i esdevé
el personatge clau que menja
i devora els seus fills; el segon,
la percepció del temps, és a
dir, “la història dels cicles que
van cap enrere”. Aquest fet
comporta que el relat avanci
inversament a l’ordre lineal
dels anys, com un veritable
descens en la memòria, filtrat
pels capítols estàtics dels fulls
de ceba que insisteixen en la
naturalesa d’aquest viatge des
de l’inici: “Despulla el temps,
que es desfaci el gruix, treu tot
el que s’ha dit i escrit, tot el

cartró pedra que ha construït
el pas de l’esdevenidor”. Els
fulls de ceba són també els
fragments en què es valora el
suport veritable del passat: el
llenguatge, la faula, l’oralitat.
L’intrús, l’home, el que és, ha
estat i serà, és acompanyat per
algú a la Vall, és aconduït cap
al riu, cap al joc amb la terra,
d’una forma volgudament bí-
blica i que recorda també l’i-
tinerari infernal del protago-
nista de la novel·la de Rulfo
Pedro Páramo. El relat s’enri-
queix amb la mirada aliena
–acompanyada per l’altra veu
d’ultratomba– que es va

transformant, unes vegades
en l’ésser que retorna a l’ori-
gen; unes altres en la criatura
que desconeix les forces que li
han atorgat la vida.

UN PROCÉS CÍCLIC
La inserció de les històries ad-
quireix sentit per la constant
rectificació d’un paisatge que
acaba sent sempre igual, a
pesar que la mà humana l’in-
tenta fixar, cartografiar, a
mans d’un agrimensor, a
mans d’uns mestres, a mans
d’aquells que apuntalen les
feixes. Perquè la mateixa nar-
ració comporta la constatació
d’un procés cíclic, fatal, del
món que encercla les petites
misèries, des de la recreació
del Gènesis fins a la devastació,
a banda de les revelacions que
donen l’aigua, la sang, la pa-
raula i la terra mateixa. Una
història concreta traspassada
al mite. Tret aquest, d’altra
banda, que comparteix amb
corrents paral·lels d’altres dis-
ciplines: la reincorporació
d’un pla superior que reinter-
preta la decadència present.
Per això, no cal parlar aquí de
novel·la rural: res més lluny
d’una acotació de gènere. La
Vall no deixa de ser una rein-
terpretació d’una eterna es-
cenografia del fang on l’ho-
me-putxinel·li actua amb to-
tes les imperfeccions que
porten el germen de la seva
destrucció.

Si un tret defineix la narra-
tiva de Francesc Serès és la se-
va habilitat per pensar les no-
vel·les com a mecanismes per-
fectes, tant en l’estructura,
com en el ritme i en l’estil,
depurat especialment en
aquesta darrera obra: una to-
ponímia rude, que assegura el
record de la llengua, dels seus
engranatges, i unes veus in-
terrompudes que es barregen
en l’espai simbòlic de la Vall.

PACO CAMPOS / EFE

El narrador cubà Abilio Estévez

Regnes interiors
N A R R A T I V A

X U L I O R I C A R D O T R I G O

Abilio Estévez, Los palacios
distantes. Tusquets.

Barcelona, 2002.

E
l 1997 un cubà que
fins aleshores havia
passat desapercebut
a l’Estat espanyol va
deixar constància

de la seva mestria amb Tuyo es
el reino, novel·la espectacular
i meridiana que apostava
una vegada més, i ja són legió
en la literatura que ens ve de
l’altre costat de l’Atlàntic,
per mons de ficció comple-
xos i estranys al lector euro-
peu que, no obstant la seva
llunyania, ens enlluernen
per l’ofici amb què estan
descrits. Així, Tuyo es el reino,
que destil·lava un cert aire de
família amb Casa de campo i
altres llibres del xilè José
Donoso, va conquerir molts
lectors d’ara i també va fer
recuperar la il·lusió a aquells
altres que es van formar lle-
gint la gran literatura sud-
americana dels anys 60 i 70.

Poques notícies d’impor-
tància teníem de l’autor des
d’aquesta novel·la. És cert
que van veure la llum els

contes d’El horizonte y
otros regresos i les pro-
ses poètiques del Ma-
nual de tentaciones, tots
dos llibres exquisits,
però incapaços de re-
produir l’emoció que
havia suscitat Tuyo es el
reino. Per tot això, no-
més l’anunci d’una
nova novel·la d’Abilio
Estévez hauria de su-
posar un revulsiu per
al lector.

BONA METÀFORA
La criatura porta el tí-
tol de Los palacios dis-
tantes, bona metàfora
de la situació cubana
actual, ben retratada
en imatges i música
per la pel·lícula de
Wim Wenders Buena
Vista Social Club. La cu-
bana és una societat que ha
hagut de contemplar com,
inevitablement, una part del
seu passat entrava en deca-
dència, i pocs símbols més

adequats per a expressar-la
que aquests palaus de l’Ha-
bana Vieja, convertits ara en
edificis que els cubans fan
habitables cambra per cam-

bra, acomodant a la
seva realitat el concep-
te modern d’aparta-
ment multiusos. No és
estrany doncs que el
protagonista de Los pa-
lacios distantes sigui un
d’aquests habitants
d’espais a punt de
proclamar el seu adéu
definitiu.

Estévez hi fa servir el
seu llenguatge, ric i
suggeridor, combinat
sempre amb una evi-
dent capacitat per a
estructurar les seves
històries. L’objectiu és
explicar-nos les peri-
pècies de Victorio, una
mena de vagabund ha-
vaner que després de
quedar-se sense refugi
trobarà en l’amistat
d’una jinetera, i en les

fantasies que encara pot al-
bergar un teatre abandonat,
motius per a suportar la seva
trasbalsada existència. Pa-
laus a punt de desaparèixer,

jineteras, mons que queden
enrere, el teatre com a força
capaç de regenerar els cors...
L’autor no deixa de banda
cap realitat flagrant de la
Cuba actual, algunes ja con-
vertides en tòpics recurrents,
per articular el seu discurs.
Mentrestant, el lector passa
de l’escepticisme a la glòria
de passatges esplèndids, so-
bretot si es deixa arrossegar
per una escriptura tempes-
tuosa i, alhora, precisa, amb
la precisió que té la mar xo-
cant contra el moll de l’Ha-
vana. Al final, la sensació
d’haver assistit a una metà-
fora encertada, però sempre
enyorant una mica la treba-
llada creació del món tancat
que ens va oferir Estévez a
Tuyo es el reino.

HA DE DONAR EL MILLOR
Si Los palacios distantes és la
resposta de l’autor a les ex-
pectatives que havia obert
amb l’anterior novel·la, potser
ha fet una part del camí, però
encara li falta donar el millor
que porta a dins. En tot cas,
resulta molt grat trobar-se
amb un escriptor cubà que
s’allunya de la verbositat fàcil
d’un poble amant de la litera-
tura i agafa dreceres molt més
perilloses i incertes.


