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Francesc Serés, De fems i de
marbres. Trilogia. Quaderns

Crema. Barcelona, 2003.

L
a narrativa catalana
està donant, d’uns
anys ençà, força sor-
preses, gràcies a un
conjunt, ben hetero-

geni, d’autors que creen uni-
versos veritablement personals,
lluny de modes i mimetismes,
fidels només al rigor i al seu
món propi. Ens referim, per
exemple, a Maurici Pla, Martí
Rosselló, Julià de Jòdar, Pasqual
Farràs, Pere Guixà –descoberts
per Quaderns Crema–, Imma
Monsó i Marc Romera, per
enumerar-ne alguns. Lluny de
constituir cap grup ni tendèn-
cia, a aquests nous autors els
uneix tan sols la preocupació
pel llenguatge, la ruptura amb
determinades ortodòxies nar-
ratives i, en definitiva, l’ambi-
ció, normalment assolida, de
fer una literatura d’alt nivell,
deutora de tradicions sovint
ben diferents de la pròpia.

A aquest conjunt heterogeni
i inclassificable cal sumar-hi el
nom de Francesc Serés, que
havia publicat a Columna Els
ventres de la terra (2000) i L’arbre
sense tronc (2001). Afegit a la se-

lecta nòmina de Quaderns Cre-
ma, veu editada Una llengua de
plom (2002) i, ara mateix, totes
tres novel·les agrupades en un
sol volum que en destaca el ca-
ràcter de trilogia i, doncs, la
unitat que l’autor els vol ator-
gar. No exagerem gens si afir-
mem que ens trobem amb una
de les millors sorpreses d’a-
quests últims temps: Francesc
Serés és un dels nostres autors
recents amb més personalitat,
un llenguatge més ric, una exi-
gència més alta i una menor
dependència dels encotilla-
ments i les convencions. Nascut
a Saidí el 1972, recull amb una
enorme saviesa la llengua ca-
racterística de les terres de Po-
nent, sense caure però en el
pintoresquisme localista ni en
un estèril exhibicionisme lin-
güístic; ben al contrari, si cal
destacar el seu estil és per la
riquesa, però també la segure-
tat i la naturalitat que demos-
tra. Tot recreant la vida d’un
poble innominat, d’un narra-
dor en primera persona o d’una
vall omnipresent, no cau mai
en el ruralisme nostàlgic, sinó
que ressuscita més de cent anys
de vida rural –des de finals del
segle XIX fins a l’any 2000–
amb el rigor de la precisió i,
alhora, el ritme i el lirisme
contingut de la millor i més
densa poesia en prosa. I és que,
si bé les tres obres aquí agru-

pades es poden qualificar de
novel·les, és només en una pri-
mera aproximació d’urgència:
de fet, participen alhora de les
característiques de la narrativa
breu per l’autonomia dels ca-
pítols, de les de la novel·la per
l’estructura travada en què
aquests capítols autònoms s’or-
ganitzen, i de les ja al·ludides
del poema en prosa pel ritme
de les frases, la condensació i el
lirisme. Val a dir que, d’altra
banda, Serés relega a un segon
terme les convencions habitu-
als de la narració –que ell torna
entre opaca i el·líptica– per en-
dinsar-se sobretot en el ric uni-
vers de sensacions i reflexions
que el poble o la terra, d’una
banda, i el pas del temps, de
l’altra, suggereixen als narra-
dors i protagonistes, en un to
volgudament sentenciós, de ve-
gades gairebé profètic. Ens tro-
bem, en resum, amb un con-
junt inclassificable, que creua
constantment les fronteres en-
tre els gèneres, i que aspira així
a una totalitat perfectament
assolida a partir de l’aparent
fragmentarisme dels nombro-
sos episodis que el componen.

LA TRILOGIA EN UN VOLUM
Val a dir, però, que la sòlida
unitat d’aquest conjunt no
anul·la les diferències entre les
tres obres, cadascuna de les
quals manté unes característi-

ques específiques. Els ventres de
la terra és aquella on els episodis
són en aparença més indepen-
dents, i conformen així una
mena de mosaic d’ordre no
cronològic i amb narradors i
protagonistes diversos. Hi apa-
reixen molts trets distintius de
l’autor que després es repeti-
ran: per exemple, la distància
temporal de la mirada infantil
recreada per l’adult, la del nar-
rador que ha marxat fa temps
del poble, la consciència de la
pervivència de la terra com l’ú-
nica realment definitiva, l’ús
indistint de la primera i la ter-
cera persona, el paper primor-
dial d’una memòria que recrea
el passat amb més fatalisme
que nostàlgia, o bé el poder
evocador d’un llenguatge, al-
hora ric i auster, que sovint se
serveix de la sinèstèsia per
transmetre la sensualitat del
paisatge (“l’olor de sec, extre-
mada olor de sec, feia barrejar
també els colors de les planes”).

Pel que fa a L’arbre sense tronc,
una obra sens dubte extraordi-
nària, és la més directament
narrativa, la que presenta un
ordre cronològic de tall més
clàssic, i aquella on més predo-
mina la primera persona, sense
que res d’això la converteixi en
convencional. Les evocacions de
l’escola, del cinema, de la vida
religiosa, del mercat o del pos-
terior trasllat del narrador a

Barcelona comparteixen alhora
una força expressiva d’una
gran potència i un profund li-
risme que troba sempre un
punt just de sobrietat.

Finalment, Una llengua de
plom és la més sofisticada de les
tres obres des del punt de vista
formal: s’hi alternen narradors
en primera, segona i tercera
persona, l’ordre cronològic es
disposa a la inversa, i tota l’obra
està marcada per la metàfora
dels successius “fulls de ceba”,
que ens la presenten com un
àlbum de velles fotografies.
Aquí el protagonista absolut és
la Vall, un territori mític, únic
supervivent de cent anys de vi-
olències, canvis històrics i polí-
tics, i intents estèrils de domi-
nar-lo. Quasi hipnòtica, de certs
ressons profètics, a l’obra s’hi
succeeixen els episodis més di-
versos, però sempre amb el
paisatge com a única perma-
nència estable i, doncs, com a
etern vencedor mut sobre els
homes. D’altra banda, els fets,
difuminats pel pas del temps i
filtrats per la potent veu narra-
tiva, adquireixen sovint un cert
caràcter fantasmagòric.

És evident, en definitiva, que
ens trobem amb un conjunt de
tres obres enormement perso-
nals i rigoroses, i d’una força no
gens habitual. La present trilo-
gia no és de lectura fàcil, i seria
sorprenent que figurés a la llis-
ta dels llibres més venuts; però
ens reconcilia amb el llenguat-
ge, amb l’escriptura i, des de
l’emoció continguda que respi-
ren les seves consideracions so-
bre el record, el món rural o el
pas del temps, també amb la
vida mateixa. Com tota la lite-
ratura amb majúscules.

E N T R E V I S T A

Francesc Serés
Novel·lista

➤ ➤ ➤ “Crec que
l’interès
d’una obra
literària
radica en què
ens explica
de nou i com
de nou ens
ho explica”

P.D.T. Com en la cloenda del tercer
llibre?
F.S. Sí, és cert, surt d’una vegada
que havia d’elevar una com-
porta d’aigua que havia inun-
dat un parells de camps, la qual
costava mitja hora de pujar. En
un moment determinat vaig
veure un núvol bastant gran
d’abelles darrere meu. Tenia el
núvol a sobre, un parell em van
picar i no podia deixar la com-
porta a mitges. Vaig haver d’a-
nar a casa, posar-me roba, un
casc de la moto, guants, botes i
tornar-hi. Suposo que era un
rusc que havia foragitat algun
veí per cremar rostolls, o el que
fos, i mentre l’apujava les abe-
lles se’m van posar a sobre per
tot arreu, fins i tot les havia
d’apartar de la visera del casc. A
vegades la vida et posa a prova
i t’hi has d’enfrontar. Aquesta
experiència després m’ha do-
nat molt de joc, la idea d’una
comunitat que ha construït
una cosa significativa i es veu
foragitada, una comunitat que
no pensa en el valor de l’indi-
vidu i que és capaç de fer una
construcció hexagonal, de des-
plaçar-se quan cal i de sobre-
viure indefinidament, com una
memòria col·lectiva que es dis-
persa pels llocs. Per cloure la

trilogia vaig fer servir aquesta
escena, un personatge cobert
per una cúpula d’abelles que li
cauen a sobre i el maten, no-
més una fiblada li permet pas-
sar a la part obaga. Diguem que
hi ha un personatge que s’ha
convertit en els altres, en les
abelles, i que en algun moment
el tornaran a deixar. És aquesta
idea que tu ets el món dels teus
que es mou en el món dels al-
tres, com una veu que s’acaba
dispersant o evaporant, o com
l’olor d’una menja. Em sembla
que aquesta capacitat de resis-
tència de les abelles, tot i ser
expulsades, implica alguna
mena d’esperança. En un altre
sentit, aquest final serveix per
tancar la missió de la trilogia,
que era explicar una realitat
des d’un punt de vista que en-
cara no s’havia tractat. Crec
que l’interès d’una obra literà-
ria radica en què ens explica de
nou i com de nou ens ho ex-
plica. Això no vol dir que el re-
sultat sigui satisfactori o que la
intenció sigui suficient per
aconseguir-ho, però hi ha
l’ambició que el resultat trans-
cendeixi o vagi més enllà. Allò
que queda és el que permet
noves aportacions, encara que
a vegades siguin petites.
P.D.T. I els cicles?

F.S. La idea dels cicles i dels ele-
ments que es repeteixen és
central. El segon llibre comen-
ça preguntant-se què passa pel
cap dels altres i acaba enmig
d’un camp de blat en el qual les
espigues es mouen com si fos-
sin caps a la voluntat del vent,
sense que puguin triar el seu
destí. Tots ens movem a mercè
de forces que ens conformen.
En el tercer llibre hi ha un
moment en què es dessequen
uns aiguamolls per crear con-
dicions de cara a la vida i en el
següent algú es pregunta qui-
nes coses han estat sempre
iguals, com l’aigua freda a la

boca, o la suor, o unes olives
posades en sal. També hi ha la
idea d’explicar com viu i mor la
gent, perquè no sé fins a quin
punt la idea moderna de pro-
grés, el positivisme, la ciència,
etcètera, ens ha permès trans-
formar el món a millor. He in-
tentat explicar les històries
com a cicles que acaben captu-
rant els personatges que les vi-
uen, cicles naturals o històrics
que a vegades no tenen relació
amb ells però els acaben atra-
pant. Són forces inexplicables,
irracionals si es vol dir així. I el
mite és un manera d’expli-
car-les o de tornar-hi.
P.D.T. Parli de la relació entre les
lectures i la realitat.
F.S. En Pla deia alguna cosa així
com que els llibres no substi-
tueixen la vida, però la vida no
arriba on arriben molts llibres.
Jo això m’ho prenc de la se-
güent manera: una vegada has
llegit determinades coses se
t’aclareixen moltes experiènci-
es que has viscut, es fan més
entenedores o menys misterio-
ses, les veus des d’un altre punt
de vista. Sense fer un assaig o
una tesi he tractat de reproduir
aquest gruix en les històries. Hi
ha un relat del segon llibre en
què es diu que les pel·lícules es
veuen entre elles als ulls dels

homes, que la història narrada
té prioritat davant dels oients,
perquè ells són circumstanci-
als. Això té relació amb la idea
de Lévi-Strauss que els mites
s’expliquen entre ells a través
del pensament dels homes.
Llegir-ho em va ajudar a en-
tendre la capacitat de les his-
tòries per reproduir-se, a saber
per què l’avi o el tiet m’expli-
caven històries que han estat
explicades a altres llocs. Un al-
tre exemple és un personatge
que s’enfronta a una situació
que l’esgarrifa, el crit de les
bèsties quan es moren. El crit
que fa el porc quan el maten és
gairebé humà, se li escola la
vida i s’acosta al llenguatge
humà en el moment de la
mort. D’aquí la inquietud.
Aquest és un tema que es va
plantejar Heidegger, la relació
entre la incapacitat de certs
animals per parlar, la vida de
l’home i el llenguatge. Allò que
més inquieta de la mirada de
les bèsties és que tenen un
punt d’humanes. I si aconse-
gueixes que aquestes idees hi
siguin sense dir-ho potser el
text esdevé tan inquietant com
la història. Això també té rela-
ció amb l’interès que el llibre
tingui cert gruix, una superpo-
sició de nivells de lectura.


