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Miquel Desclot ha escrit una obra sobre el Montseny i Sant Llorenç del Munt

L’ombra d’una muntanya
N A R R A T I V A
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Miquel Desclot, Muntanyes regalades.
Proa. Barcelona, 2004.

M
iquel Desclot presenta una
obra d’encàrrec que aplega
dos textos diferents. El
primer és una evocació del
Montseny, Montseny, temps

avall; el segon és Veïna de pedra viva. El
domini retòric de Desclot és gran i sap
molt bé com introduir en l’ànim del
lector una certa suspicàcia i curiositat a
través d’un exordi en què bàsicament
se’ns ofereix un model de gènere litera-
ri. La veu del text s’adreça directament
a un lector individuat, a un tu que po-
dem ser tots, i que l’acompanya en el
passeig històric, literari i crític d’un re-
refons a vegades encàustic. En les pri-
meres ratlles del que havia de ser un
text sobre un paisatge natural, preve-
iem ja la profunditat del seu nucli: de-
finició de la lectura en l’actualitat, lli-
bertat del creador davant les instituci-
ons, aprehensió del paisatge per dret
propi quan ha configurat el creixement
poètic i personal. Són molts els fils,
doncs, que la prosa estira.

Anar al Montseny, per al poeta, és
“tornar a la muntanya tutelar dels
meus estius d’adolescent salvatge”.
L’aigua del Matagalls a la Riera Major
acaba constituint el flux essencial de la
soterrada matèria poètica futura. De
manera que el paisatge entra en el co-

neixement del lector o de la lectora
com a categoria mental, descrita, això
sí, amb tot detall. Orogènesi i poètica es
donen la mà en un text de difícil clas-
sificació. A l’evocació inicial s’hi afe-
geixen els canvis que la realitat ha im-
posat en l’indret iniciàtic. Aquí hi entra
la visió crítica ecologista: “He estimat el
Montseny sense ametistes”, ens deia
Maria Àngels Anglada. Desclot ens
parla de les trampes dels parcs naturals
i de les paradoxes que contenen: “Una
manifestació perfecta de la hipocresia
de l’home modern”. El passeig es va

convertint, per tant, en prosa de de-
núncia a l’entorn de la tematització de la
natura i del malbaratament de la po-
blació autòctona i coneixedora del seu
paratge. Aviat abandonem el discurs
social per passar a l’històric i al literari
de la mà del record de textos de Jaume
Bofill i Mates i de Prudenci Bertrana. La
suma d’imaginaris vigoritza la munta-
nya del Montseny, multiplicant-ne les
perspectives, que donen pas a la des-
cripció pròpiament fotogràfica dels ra-
cons més ben guardats. No pas amb
l’ànim d’esgotar el tema, Desclot ha

servit el Montseny amb la veu de qui
conta les coses menudes, sense arri-
bar als cims, segur que és la paraula
allò que preserva el paisatge.

El segon text és una revisió i recre-
ació del paisatge de Sant Llorenç del
Munt, viscut vivament pel poeta, que
ha fixat la seva residència a Castellar
del Vallès. En aquest cas, tampoc no
ens trobem davant d’una prosa que es
vincla a les necessitats periodístiques
o, fins i tot, turístiques. D’alè del tot
líric, els vels que se’ns obren de les
raconades de Sant Llorenç, de les se-
ves llegendes i dels seus poetes, tenen
l’impuls del temps que s’esculpeix en
la pedra. La dimensió temporal de
l’ésser humà, inspirada en la magní-
fica prosa de Yourcenar, sumada a
l’estatisme taoista provinent de Mat-
suo Basho són la base d’unes pàgines
que són a mig camí del dietari, la li-
teratura de viatge i el poema en prosa
japonès. Del destil·lat de tot plegat,
Desclot ens en fa haikus que concen-
tren l’experiència íntima de la natu-
ra. El llibre es llegeix, doncs, amb
l’atenció d’un text poètic que va to-
cant puntes de realitat amb un ritme
gairebé musical. La proposta de Mi-
quel Desclot va més enllà del tema
que vol acotar: s’insereix en la refle-
xió de la matèria artística i és una
recreació explícita del llenguatge lli-
gat als elements, mentre que la veu
en primera persona s’artitza sense
abandonar el present de la relació
entre el paisatge i l’home.

La prosa de l’autor de Castellar és
plena de recurrències fonètiques i
musicalitats internes que acompa-
nyen la majestuositat d’una munta-
nya que es desclou secretament a ulls
de qui va llegint. Com a text, Munta-
nyes regalades és una guia excepcional
dels indrets que descriu, però també
un referent important de l’itinerari
líric de Desclot.
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Arran de la realitat
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Albert Hernàndez i Xulvi,
Arran de pell. Pagès Editors.

Lleida, 2004.

U
n constructor ficat en nego-
cis de drogues i especulació,
dues prostitutes assassinades
misteriosament, un amic
mort, ofegat i arreplegat per

una barca de pesca a prop de la costa,
una relació amorosa plena d’erotisme,
enganys i suspicàcies... I, en el fons, un
personatge, l’Alexandre, periodista que
esdevé el vertader mitjancer a través
del qual ens és contada tota la trama
argumental. Un periodista que ens
narra, de primera veu, amb un estil
punyent, a voltes suggerent i sempre a
tall de la realitat, com un dels seus
amics, Damià Otero, l’arquitecte al
voltant del quan es basteix bona part
de la trama de la compravenda irregu-
lar de terrenys, se’l relaciona amb unes
operacions especulatives d’alguns polí-
tics a la costa valenciana. No els estic
parlant d’una novel·la de Torrent, des-
tre en aquestes qüestions de les trames
immobiliàries i negocis tèrbols, o de,
per exemple, els enyorats Jaume Fuster,
Pedrolo o, fins i tot, R. Chandler, veri-
tables mestres en l’enigmàtic joc de la
narrativa policíaca narrada a través de
les experiències i els ulls d’un perio-
dista, no. Els estic recomanant, si volen
saber un poc més de com se les gasten
alguns polítics de la dreta que governa
el malaguanyat País Valencià, d’un
dels, al meu parer, millors llibres
d’Hernàndez Xulvi (Catarroja, 1942),
un dels escriptors que, amb una vinte-
na llarga d’obres (entre poesia, narra-

tiva juvenil, teatre, guions de cinema i
novel·la), ha esdevingut un dels més
prolífics i interessants a casa nostra.

A aquest escriptor de l’Horta Sud se’l
coneix, sobretot darrerament, per la se-
ua magnífica novel·la Temps de fang, un
bon èxit de vendes després que fóra
guanyadora a Perpinyà, ja fa uns anys, i
editada per Edicions 62 i que, a més, ara
fa poc ha estat traduïda al castellà. Un
autor, per tant, que ve de lluny i ha sa-
but bastir una obra que es fa de bon
llegir, potent i que sap conrear, amb
destresa i qualitat, la major part dels
gèneres literaris.

INTRIGA ARGUMENTAL I ACCIÓ RÀPIDA
Una destresa que, a Arran de pell, se’ns fa
palesa en la rapidesa de l’acció i en la
capacitat de crear una intriga que, tot i
ser coneguda i esperable –tot i que, al fi-
nal, pren un gir inesperat que li atorga
un punt més d’intriga– no fa sinó
mostrar, amb nitidesa i cruesa, una re-
alitat que, sens dubte, aquí sí que supera
tota possible ficció. Una realitat, la de
l’especulació, l’entramat dels diners ne-
gres vinguts de la droga i posats en re-
qualificacions de terrenys, la compra de
favors polítics, el món de la prostitució
i l’euro fàcil, les festes dels vividors que
han sabut crear al seu voltant una xarxa
d’advocats i societats, el món de la pin-
tura com a negoci i blanqueig i, al bell
mig, uns personatges marginats –i, al
cap i a la fi, extrets de la vida real que a

totes hores ens mostren programes te-
levisius a l’ús– que són situats, a mena
de metàfora de les persones diríem nor-
mals que, sense voler-ho ni saber-ho, es
troben enmig d’una teranyina d’inte-
ressos fraudulents i cínics. Uns perso-

natges que, tot plegat, esdevenen les
veritables víctimes –innocents o no,
això que ho jutge el lector– de tota
aquesta complexa xarxa cosida a tra-
vés d’uns negocis immobiliaris que
estan malmetent, i prou que ho sa-
bem, la costa de tot el nostre ja es-
quilmat territori lingüístic.

Una xarxa que ens és
narrada, com ja he dit, d’u-
na manera directa i sense
embuts, tot i que a voltes els
ulls i els mots del narrador
en primera persona, l’Ale-
xandre, no deixa d’esdevin-
dre tendre i humà. Una
tendresa i una humanitat
que troba en el món de l’art,
ja siga en l’obra de dues do-
nes, la literària d’Evelin i la
pictòrica d’Íngrid, amb les
quals manté, a l’entremig
de l’obra, una fogosa relació
amorosa.

Una novel·la, doncs, que
sap entrellaçar molt bé la
crua realitat de la recerca
periodística d’uns negocis
tèrbols amb el món de l’art
i de les passions humanes.
No és balder dir que, tot
plegat, resulta una obra
d’una lectura fàcil i un ar-
gument que no fa sinó re-
flectir i, per això, denunciar,
segurament, la realitat del
dia a dia que estan patint les
platges i les costes de casa
nostra. Una realitat que,

com diu el tòpic, no sap superar la
ficció, sinó que, com en aquest cas, la
ficció serveix sols de vehicle per treure
al lector la bena dels ulls i fer-li veure
que, malauradament, no viu en el
millor dels mons possibles.


