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Emili Teixidor, autor de la novel·la ‘Pa negre’

Elogi de la paraula
N A R R A T I V A

J O A N T R I A D Ú

Emili Teixidor
porta el seu
personatge
narrador a
desencadenar
tot de
preguntes
sobre
la memòria i
els records

Emili Teixidor, Pa negre.
Columna. Barcelona, 2003.

C
om ha estat dit, tota
veritat intemporal
esdevé intempesti-
va. Doncs em sembla
que això pot passar

amb aquesta novel·la, Pa negre,
en la qual cada mot és al lloc
que l’escriptor li ha volgut
assignar, la paraula justa diu
el que ha de dir i res més; el
sentit de la imatge s’imposa
fins a més enllà, en canvi,
d’ella mateixa, i els caràcters
dels personatges s’expliquen
pel que diuen i no només per
allò que fan, ja que com que
són de debò la seva existència
com a tals prové del llen-
guatge. S’hi confirma una ve-
ritat que és tan vigent ara
com ho era per als anomenats
clàssics: que escriure, encara
que es tracti d’una novel·la
d’alguns centenars de pàgi-
nes, és l’art del llenguatge.
Així el lector no oblidarà en
cap moment de la lectura de
la novel·la que allò que llegeix
és escrit en català (i un tra-
ductor en directe sabria quin
pa hi donen). Així també es
podrà entendre avui què volia
dir, fa prop de quaranta anys,
el poeta amb allò d’haver vis-
cut per salvar-nos els mots i
per retornar-nos el nom de
cada cosa. Perquè avui se sal-
ven els mots no tant de la seva
desaparició com de la seva
incertesa; no tant d’aquell si-
lenci obligat com de la seva
opacitat, i no tant de l’anoni-
mat de les coses com de de-
fugir-ne l’existència.

No goso dir, ni crec que ho
hagi de dir, que sigui intem-
pestiu que un novel·lista es-
crigui bé o molt bé la seva
llengua, en aquest cas el ca-
talà, tot i que consta que en
altres llengües (en llengües
grans i no envaïdes a casa seva
mateix per una altra) ha estat
reconeguda sense embuts la
distinció establerta entre els
novel·listes que escriuen en
una llengua específicament
literària i els que ho fan en
una llengua funcional. Però el
nostre cas és més confús i més
greu, perquè la funcionalitat
pot venir de la subrepció in-
conscient de la influència
d’una altra llengua (en detri-
ment de la pròpia, és clar).

Deu ser per aquí que ens
acostem a l’explicació del fet
que hi hagi escriptors dels
quals mai no es pot prescin-
dir sense bandejar de la cul-
tura la llengua en la qual han
escrit. Potser és més cosa de
poetes. Però sempre ha d’a-
florar una consciència lin-
güística en bon camí.

En dues de les pàgines més
emotives i suggerents de Pa
negre, Emili Teixidor porta el
seu personatge narrador a
desencadenar tot de pregun-
tes sobre el que podríem
anomenar les arbitrarietats
de la memòria i d’ella als re-
cords, amb la filera dels
morts, de la qual “és només
una paraula la que desperta
tota la cadena” (p. 144). I ve
tot seguit el més sentit elogi
de la paraula que jo recordi
d’haver llegit en una novel·la.
Les preguntes del narrador
adult es resolen en l’acció de
la paraula per als infants que
la dissort ha deixat sense pa-
res. Les paraules era tot el que
els restava “per retrobar el
camí de retorn. Tots els se-
crets eren només paraules,
així com totes les il·luminaci-
ons. Pedretes blanques. Cò-
dols. Palets de riera. Paraules”
(p. 145). Les paraules fan el
mateix que les pedretes blan-
ques del conte infantil dels
infants perduts al bosc, –ens
diu l’autor, recorrent als
contes de l’àvia d’abans d’a-
nar a dormir.

Aquesta àvia –l’àvia Mer-
cè–, eix pensant de la novel-
la, homenatge a una vellesa
sàvia i jove, enllaç profund i
probablement inextingible
del vailet-narrador de post-
guerra amb el segle XIX, tant
deia paraules com flaire per

perfum o malura per malaltia i
tot d’altres alats prodigis ver-
bals de matís i col·locació,
com un reguitzell de mots
que al volt dels oients novells
només els deia ella: història
verídica, o bé tretes del diari
que es feia dur cada dia, pa-
raules com aliats, armistici,
tractat i fins i tot al·legacions i
jurisprudència. La casa, presi-
dida per una dona excepcio-
nal, però no inversemblant,
és una pagesia mitjana del
fons de la plana de Vic, una
masoveria que el bosc separa
del poble i de les fàbriques,
però ben a prop d’un convent
de Camils, dedicada a tenir
cura de malalts joves molt
mal parats. L’escenari que
centra la història és ben defi-
nit i cada detall el fa més
exacte. En la pintura del pai-
satge immediat s’hi sent el
segle XVIII: “A dalt, la tarda
semblava més ampla i més
serena. El blau de les munta-
nyes es confonia amb el blau
del cel, barrejats els colors en

un blau finíssim que dubtava
entre enfortir-se amb tons
més foscos o diluir-se en gri-
sos i blancs bruts. L’aire era
fresc i delicat com un coixí
net acabat d’estarrufar” (p.
187). Però també el pas diari
pel bosc en petita colla camí
de l’escola crea el respecte
que el bosc es mereix i fins i
tot la por atreta pel misteri
animat. Fins a la darrera pà-
gina, aquell bosc de la plana
prop de les cingleres que s’a-
boquen al riu, cobreix la no-
vel·la amb el tint del color
prohibit i embolcalla el prea-
dolescent protagonista amb
el pressentiment que el mar-
carà tota la vida.

Sense l’alçada d’aquest sim-
bolisme (manifestat en múlti-
ples tocs concrets més) servit
per una constant interpreta-
ció personal de la realitat, Pa
negre hauria estat una respec-
table crònica, fidel i interes-
sant, basada en les memòries,
més o menys imaginàries, pe-
rò en el fons arquetípiques,

d’un testimoni d’aquell temps
quan era infant. Però ara és
una gran novel·la. Tant que no
hi manquen ni les convenci-
ons obligades del gènere, prò-
pies de les millors famílies:
l’art narratiu aplicat als dià-
legs perquè siguin prou explí-
cits, com els improperis de la
mare del noi al cementiri (l’à-
via és un cas a part); com la
precipitada consumació del
sexe al bosc, afegida a la visió
des de dalt d’una prunera de
cossos nus de malalts, als Ca-
mils, prenent el sol (que al-
menys els tuberculosos en
aquell temps ja ho tenien ben
prohibit), i potser, fins i tot, el
noi ho sent massa tot, ho veu
a temps tot, i cal que sigui ai-
xí. Tant se val. El fet és que
l’Andreu és un personatge in-
oblidable, una de les creacions
més potents de la novel·la ca-
talana contemporània.

LA DENÚNCIA LATENT
La denúncia, latent o explíci-
ta, del malviure en aquells
anys és constant però no s’hi
queda. Per a l’Andreu hi ha,
ben present en el seu ànim,
allò que els grans anomenen a
cada pas “la injustícia de la
vida”. No n’hi ha prou del fet
d’estar entre els vençuts i hu-
miliats, de ser orfe amb pares i
mort el pare a la presó, de
deixar òrfena la mare per gi-
rar-se ell cap a la gàbia d’or
dels protegits, bastida per la
bondat còmoda dels qui sem-
pre són a dalt. No n’hi ha prou
de tot això: hi ha la ignomínia
de fer la primera comunió per
obligació, ell, roig, més encara
que els altres; però ell “intuïa
una tristesa aclaparadora que
ho aturava tot”, i no l’accepta.
Aquell dia dinen sols la mare i
ell, la mare en l’abisme, pen-
sarosa, i ell, l’infant que ja té
“ús de raó”, excitat, cap enda-
vant, mentre, en una pàgina
admirable (97) el memorialis-
ta madur transcriu el creixe-
ment en l’Andreu de la idea
que Déu és solitud, aïllament i
silenci. Havia sentit que el su-
perior dels Camils, molt en-
trat a la casa, havia dit que
Déu era la feblesa dels homes.
El noi no recorda què va res-
pondre l’àvia o no ho va sen-
tir. Temps enllà, sabrà que
l’amor crema. Però com digué
Evangelista Vilanova, creure
no és comprendre-ho tot. Sort
n’hi ha, al cap i a la fi del
misteri. Ara: heus ací una obra
mestra.


