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FRANCESC MELCION

El poeta, narrador i articulista Josep Piera

L’esclavitud de la memòria
N A R R A T I V A

F R A N C E S C G U E R R E R O I B O R R U L L

Josep Piera, El temps feliç.
Edicions 62.

Barcelona, 2001.

H
eu sentit mai par-
lar de l’eròtica del
poder? Segur que
sí. Jo us vull parlar
de l’eròtica de la

lectura, aquelles sensacions
que hom té davant un objecte
tan preuat con és un llibre, i
que no sap ben bé per què les
té. L’edició d’El temps feliç, de
Josep Piera (Beniopa, la Safor,
1947), dins la col·lecció El Ba-
lancí d’Edicions 62, convida el
lector a establir una relació
amb el llibre un xic peculiar.
La mirada és segrestada per
l’excel·lent fotografia de por-
tada. Les mans s’apressen a
agafar el llibre i tenen aquella
sensació tan agradable del se-
tinat mat de què són banyades
les contraportades. Si acarici-
em la coberta amb la punta
dels dits, ben a poc a poc, re-
coneixem la rugositat de les
lletres del títol, de la col·lecció.
La llengua s’humiteja i el cor,
lleugerament, batega més rà-
pid ... En obrir el llibre un baf
indefinit (és l’olor de fusta i és
l’olor de tinta) ens col·loca en
situació d’alerta, i la graciosa
tipografia ens atrapa del tot.
Si despullem el llibre de la
coberta descobrim un cos ele-
gant i poderós, amb una veta
que, com la cotilla d’una dona
bella, prem el cossatge prim
del llibre, amb incrustracions
que voldria d’or.

Jo us vull proposar la lectu-
ra, ara sí!, del llibre de Piera per
diversos motius. D’entrada, la
dilatada carrera com a escrip-
tor de Piera és plena d’èxits de

crítica i de públic
força sonats. El 1977
guanyà el premi An-
dròmina de novel·la
als premis Octubre
amb Rondalla del re-
torn. Era la primera
novel·la d’un poeta
que el 1980 guanya-
ria el Riba de poesia
amb El somriure de
l’herba, i que el 1996
s’endugué el premi
de la crítica Serra
d’Or pel seu assaig El
paradís de les paraules, i
el premi Sant Joan
per Seduccions de Mar-
ràqueix. El 1982 havia
guanyat també el
premi Pla amb El cin-
gle verd, un dietari in-
formal, i després vin-
gueren altres llibres,
entre els quals desta-
quem la novel·la Ací s’acaba tot
(Edicions 62, 1993), una no-
vel·la que pren la Mediterrània
com a metàfora de la deca-
dència actual de la cultura, i el
llibre de poemes El jardí llunyà.
Aquesta unanimitat de la crí-
tica (Ignasi Riera opina que Pi-
era és l’únic candidat de les
lletres catalanes mereixedor
del Nobel de literatura) en
premiar la seva obra ve acom-
panyada pel favor del públic, i
per una obra que ha estat tra-
duïda a l’anglès i al castellà
amb un èxit també paral·lel.

El temps feliç és una prolon-
gació del caràcter intimista de

la prosa de Piera, en què
abunda la suggestió per sobre
de la narració. El llibre co-
mença recordant Dante (“Ri
cordarsi del tempo felice”) i amb
un primer record que marcarà
la resta del volum. En aquest
primer record, Piera aporta els
components essencials d’a-
questa construcció personal
de la memòria.

CONSTRUCCIÓ D’UN PASSAT
I és que El temps feliç no és un
altra cosa que la construcció
d’un passat a través del silenci
de les fotografies que Piera pot
anar recollint de la seva in-

fància a la Vall de la Drova.
Una vall entre Gandia i Xàtiva
als grisos anys de la dècada
dels 50. Per accedir-hi, Piera se
serveix de dos elements propis
de la fotografia: el gris, i el si-
lenci. Aquests elements con-
tenen una tradició al darrere
clara. En primer lloc, el gris
recorda en alguns moments
Josep Pla, no tant pel seu fa-
mós quadern, sinó pel seu
singular apropament a la rea-
litat quotidiana. I en segon
lloc, el silenci serveix Piera per
evocar la figura de Georges
Steiner, que en el seu volum
Errata “escriu sobre els silen-

cis, la seua subtil
percepció del silen-
ci”. Entre el primer i
l’últim record, Piera
situa les fotografies
del seu àlbum parti-
cular, i una sèrie de
moments sota l’epí-
graf Passant el temps.
Aquí es barregen ex-
periències quotidia-
nes a la Drova con-
frontades al record
d’aquell temps feliç,
que és passat i finit.
Des de la carena
d’Aldaia Piera té una
perspectiva de la
Drova que li permet
travessar el camí que
hi ha del silenci al
gris passant per tota
una colla de colors
que són les flors i els
arbres del seu jardí:

albercoquers, pruneres, xi-
prers, glicines, cirerers, tuli-
pes, lliris, acàcies ... Els colors
i les olors desperten la volun-
tat expressiva de Piera i la
ferma convicció que els re-
cords cal servar-los en la me-
mòria fins al moment en què
deixen de ser privats i esdeve-
nen públics. Marià Manent
(ah!, El vel de maia) i els grans
Vinyoli, Riba i March s’afegei-
xen a les sis fotografies que
selecciona Piera per fixar la
memòria en un exercici d’es-
clavitud a què ens obliga, ne-
cessàriament, la nostra fugis-
sera condició humana.

ARXIU

Imatge de la pel·lícula ‘La conquesta de l’Oest’

Un altre ‘Oeste’
N A R R A T I V A

Ò S C A R M O N T F E R R E R

Bret Harte, Relats del Far West.
Proa. Barcelona, 2001.

L
a fàbrica fílmica dels
Estats Units ha estat
prou forta per a crear
en el conscient col-
lectiu occidental una

col·lecció d’imatges sòlida i ra-
onablement tòpica sobre les
peripècies viscudes a les serra-
lades i les planúries dels terri-
toris de l’Oest de l’Amèrica del
Nord. Les pel·lícules de
l’Oeste han glossat l’epopeia
dels colonitzadors pioners, el
quasi extermini genocida de
les tribus indígenes, la impor-
tància de les mines d’or i, més
endavant, de les bosses de pe-
troli, la implantació de siste-
mes de transport com ara les
diligències i el tren... El naixe-
ment i la construcció d’una
nació bastida a partir de la
unió d’un grapat d’Estats ha

estat relatada cinematogràfi-
cament des de punts de vista
múltiples en què, per exigèn-
cies del guió, han destacat les
figures de l’heroi, de l’heroïna,
dels malvats... Tot això és cosa
sabuda –per haver estat vista
en ocasions infinites–, malgrat
la veracitat dubtosa dels argu-
ments amb què ha estat pre-
sentada. La creació literària de
Bret Harte aplegada en el re-
cull Relats del Far West apunta
cap a una altra banda i a la
vegada complementa aquesta
percepció estereotipada.

EXPERIÈNCIA DIRECTA
Poc conegut i amb una trajec-
tòria literària atzarosa, Harte
descriu en un seguit de narra-
cions breus un reguitzell
d’històries algunes de les quals
provenen de la seva experièn-
cia directa: més enllà de les
tasques diplomàtiques a Euro-
pa que va dur a terme en el
tram final de la seva vida
(1839-1902), l’autor va fer de
miner, de recaptador d’impos-

tos, de genet missatger i de di-
rector d’un setmanari perio-
dístic.

L’estil de Harte –potser grà-
cies a la traducció, recent– fa
arribar al lector unes narraci-
ons positivament planeres en
què els anacronismes socials

–inevitables– cal buscar-los en
les formes: provoca una certa
tendresa comprovar la manera
relativament innocent en què
es caracteritza les dones com a
sexe feble –cal dir que un fe-
minisme radical podria titllar
d’insultants segons quines ex-
pressions, però cal tenir en
compte que els textos es van
elaborar al segle XIX, moment
des del qual ha plogut força,
afortunadament–. Amb tot, la
base emocional dels personat-
ges amb què tracta Harte és del
tot actual. Això, que atorga va-
lidesa i universalitat al seu
discurs, acosta al lector la his-

tòria de dos amics que, d’un
dia per l’altre, canvien la
bonhomia per l’odi; la d’uns
miners que no poden evitar
l’impacte de les festes de Na-
dal; la de dos coneguts im-
mersos en un triangle senti-
mental; el d’una dona que
descobreix un amor que opta-
rà per no gaudir plenament; i,
entre d’altres, la de la propiè-
taria d’un saloon que deixa
enrere la vida alegre per
prendre cura d’un home que
se n’havia enamorat.

Tot i la llunyania física dels
paisatges –relativa si es
compta amb una memòria
fílmica mínima–, les històries
que explica Bret Harte es fan
entenedores perquè és factible
saber a quins sentiments
–l’amor, l’enveja, la intransi-
gència, la desesperació...–, a
quines percepcions vitals fa
referència.

El to menor de les creacions
que recull el llibre no permet
pensar en Harte com un autor
imprescindible. Però, si això
és cert, també ho és que la fa-
cilitat amb què dibuixa unes
maneres de viure, unes mane-
res de sentir i unes maneres
de comportar-se és prou forta
per a resoldre la distància en
el temps i en l’espai que sepa-
ra l’autor del lector i entrar en
el cor a través dels ulls amb
una veu pròpia i recomanable.


