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Isidre Grau va guanyar el premi Sant Jordi el 1985 amb la novel·la ‘Els colors de l’aigua’

Vinyes de Savall:
el cicle continua
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Isidre Grau, Groc d’Índia.
Proa. Barcelona, 2004.

L
a Nit de Santa Llúcia
del 1985 va inscriure
en el palmarès del
premi Sant Jordi una
de les 6 o 7 millors

novel·les guanyadores d’aquest
premi des que va ser instituït
l’any 1960. Parlo d’Els colors de
l’aigua, d’Isidre Grau (Sabadell,
1945).

Tot just tres dies després de
la seva proclamació com a
guanyador Grau explicava en
aquest mateix diari l’entramat
de petits arguments que for-
men Els colors de l’aigua i les
claus de l’estructura que els
unia. També parlava de Vinyes
de Savall, un marc geogràfic
amb molts punts de contacte
amb Cerdanyola del Vallès: “A-
quest poble literari que cada
vegada assumeix més, per a mi,
el símbol del país que hi ha més
enllà de la gran urbs”.

Aquell article, però, anava
molt més enllà ja que després
de parlar del matrimoni Bena-
vent i dels seus cinc fills –qua-
tre noies i un noi– ja anunciava
que “ells poden motivar, i així
ho tinc previst, novel·les parti-
cularitzades en les quals s’a-
profundirà en les seves cir-
cumstàncies personals i en les
dels mons que representen”.

UN PROJECTE BEN DEFINIT
I així, sense precipitacions, Isi-
dre Grau va començar a donar
forma al seu ambiciós projecte
a partir d’unes bases generals
nítidament definides ja quan
redactava el seu article fa gai-
rebé vint anys. La primera a
veure la llum va ser la novel·la
de la Lina, la filla segona: La nit
vermella (Proa, 1989). “Lina –ex-
plicava Grau– és el mirall de les
burgesies interiors, la nova i la
de sempre, i les seves connexi-
ons amb països més a l’avant-
guarda del capitalisme”.

Van haver de passar dotze
anys per arribar a la novel·la de
la Maridol, la filla gran: El ba-
lancí negre (Proa, 2001). Segons
l’autor “parlar de Maridol vol
dir endinsar-se en el món del
teatre i de les utopies Europa
enllà dels 60-70”. Amb aquesta
novel·la Isidre Grau va guanyar
el premi Ciutat de Palma de fa
tres anys.

I arribem ja al present en què
el cicle narratiu de Vinyes de
Savall ha generat dues novetats.
La primera és la reedició en
butxaca d’Els colors de l’aigua.
Una iniciativa que farà possible
que una nova lleva de lectors
descobreixi la història de la fa-
mília Benavent i se la faci seva
tal com va passar anys enrere
fins a l’extrem d’exhaurir totes
les edicions que s’havien anat
posant en el mercat. La segona

novetat és la publicació de Groc
d’Índia, la novel·la de la Marina,
la quarta filla. “Marina –expli-
cava Grau en aquell article pri-
migeni– encarnarà les espe-
rances i contradiccions de les
vies orientalistes viscudes des
d’Occident”. Un resum escrit a
finals del 1985 però que descriu
exactament el nucli central
d’aquesta novel·la que tot just
ara comença a caminar i que
serà la penúltima del cicle, ja
que, pel que sembla, la Berta i
l’Àngel, els dos fills que falten,
compartiran protagonisme en
la novel·la de tancament pre-
vista per al 2006.

FILOSOFIES ORIENTALISTES
Groc d’Índia és la novel·la del
temps del hippisme, dels anys
70, quan el camí cap a la utopia
passava per les filosofies orien-
talistes i, de la mà d’autors com
ara Hesse i Watts, la imatge de
l’Índia s’associava a processos
d’alliberament personal que
després potser el turisme ha
aigualit una mica. La Marina
Benavent, nascuda el 1950,

s’endinsa en aquest microcos-
mos a principis dels 70 quan
deixa Vinyes de Savall per anar
a viure en un pis a Barcelona
amb altra gent de la seva edat.
Allí coneix el Guillem Lloberes,
talment el guru de la colla, amb
el qual formarà de seguida pa-
rella. Poc temps després ells dos
amb dos companys més crea-
ran una cooperativa rural en el
poble del Guillem, al Solsonès,
que acabarà malament després
de dos anys de funcionament.
Aquest fracàs farà decidir la
parella a anar-se’n una tempo-
rada llarga a treballar l’Índia,
país del qual tornaran precipi-
tadament a causa d’una malà-
ria cerebral que posarà el noi a
les portes de la mort i que l’a-
fectarà la resta de la seva vida.
La Marina i el Guillem viuran
encara un temps junts a Vinyes
de Savall fins que el 1989,
mentre a Berlín enderrocaven
el Mur, el Guillem tornarà al
seu poble on la seva germana
Agnès el cuidarà d’ell i la Mari-
na, alliberada, podrà començar
una nova vida.

L’acció de la novel·la trans-
corre l’últim dia de l’any 1999,
quan la Marina puja al poble en
rebre la notícia que el Guillem
acaba de morir. Mentre el món
celebra (dotze mesos abans
d’hora, per cert) el canvi de se-
gle i de mil·lenni la Marina i
l’Agnès hauran d’enfrontar-se
als secrets i les rancúnies d’un
passat en què les seves vides es
van trenar al voltant de la fi-
gura, gairebé deïficada, del
Guillem Lloberes.

UTOPIES NECESSÀRIES
A Groc d’Índia Isidre Grau ens
parla de la necessitat de les
utopies per poder sentir-nos
vius cada matí en llevar-nos. Pot
ser la recerca del salt còsmic
que obre noves portes a la sen-
sibilitat o la recerca de la imat-
ge fugissera d’un llop enmig de
la neu en un bosc de Zamora,
però en totes les èpoques i en
totes les edats de la persona és
vital que aquesta via cap al
transcendent la mantinguem
ben oberta. En coherència amb
aquest principi l’autor cedeix

en aquesta novel·la un espai
molt notori a la veu dels morts.
Tant Lola Frías, la mare de la
nissaga Benavent –la que
apuntala tot el grup i a la qual,
paradoxalment, no li tocarà
novel·la específica–, que deixa
el seu darrer testimoni enre-
gistrat en una cinta magneto-
fònica, com Guillem Lloberes,
de cos present, per mitjà del
dietari que va escriure durant
la seva estada a l’Índia, com-
plementen aquest retrat de vius
i morts, inventari de les il·lusi-
ons i les utopies que han
acompanyat la Marina al llarg
de la seva vida. Un retrat escrit
amb la prosa fluïda i pulcra
habitual en Isidre Grau, amb
un brillant repertori de recur-
sos tècnics que permeten seguir
perfectament les diverses veus i
les diverses èpoques que s’evo-
quen en el relat i amb el qual es
fa un pas endavant més en el
cicle de Vinyes de Savall, un
dels universos creatius més re-
comanables de visitar que ha
generat la literatura catalana
en els darrers temps.


