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Lluís-Anton Baulenas ha guanyat el premi Ramon Llull amb la novel·la ‘Per un sac d’ossos’

Sobre promeses, venjances i dignitat
N A R R A T I V A
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Lluís-Anton Baulenas,
Per un sac d’ossos.

Premi de les Lletres
Catalanes Ramon Llull.

Planeta. Barcelona, 2005.

N
o fa gaires setmanes
l’edició número 25
del premi Ramon
Llull de les Lletres
Catalanes va donar

com a guanyador Lluís-Anton
Baulenas (Barcelona, 1958)
amb una novel·la titulada Per
un sac d’ossos. El lector segura-
ment deu haver sentit parlar
de l’argument que desenvolu-
pa Baulenas: poc abans de
morir un home fa prometre al
seu fill de 15 anys que desen-
terrarà de sota l’arbre on estan
colgades anònimament les
restes d’un company seu,
mort al camp de concentració
franquista de Miranda de
Ebro, per tal de donar-los una
sepultura digna. Vuit anys
després el noi, convertit en tot
un caballero legionario amb
grau de sergent, es disposa a
complir la promesa feta al seu
pare.

Aquest és el punt d’arren-
cada de l’argument de Per un
sac d’ossos, una història que
Baulenas ens explica a través
de la veu narradora de Genís
Aleu, el jove que es compro-
met solemnement amb el seu
pare moribund. Una veu que
va alternant el relat en temps
present –situat l’any 1949,
quan es disposa a fer efectiva
la missió– i en un passat re-
cent en el qual coneixem les
vicissituds de Genís, dels seus
pares i del seu cercle d’amis-
tats més íntim des d’abans de
la guerra fins a l’any 1941.

UNA MISSIÓ A COMPLIR
Hi ha uns quants elements
que criden l’atenció a Per un
sac d’ossos. En primer lloc, sens
dubte, la figura de Genís, el
protagonista principal. Es
tracta d’un home que és
conscient que té una missió
pendent de realitzar: complir
la promesa feta a son pare en
el llit de mort i, de passada,
venjar altres morts relaciona-
des. Per a això no dubta ni un
instant a fer carrera a la Legió
fins a confondre’s totalment
amb l’enemic, amb dos objec-
tius: no aixecar sospites i co-
nèixer més a fons els seus
punts febles. En aquest sentit
la primera frase del llibre –les
primeres paraules, doncs, que

Genís ens expressa– és ine-
quívoca: “Tot el que fa ferum
del Règim em provoca fàstic,
em sembla menyspreable”. A
la pàgina següent una altra
frase ens donarà la clau del
seu comportament: “El Règim
és hipòcrita, molt hipòcrita,
en tots els ordres de la vida. Jo
també sóc hipòcrita, perquè
sóc fill del Règim i perquè el
pare, en el seu llit de mort, em
va aconsellar que ho fos, sense
complexos, com a única via
per fer-los fotre”.

Un altre element interes-
sant de Per un sac d’ossos és el
fet de parlar dels camps de
concentració franquistes i de
la repressió brutal que van
generar. Dos temes poc trac-
tats en les novel·les sobre
aquell període històric i que
en els darrers temps, arran
del descobriment de fosses
comunes amb víctimes d’a-
quella repressió, han comen-
çat a aparèixer en primer pla
de l’actualitat. (En tot cas,
obro aquí un parèntesi per
deixar constància del fet que,
agradi a alguns o no, encara
avui la guerra espanyola i tot
el que l’envolta continua sent
tema d’inspiració.) Baulenas
fa també una al·lusió al doc-
tor Antonio Vallejo-Nájera i a
certes teories seves sobre la

segregació genètica que van
donar peu a un obscur episo-
di de tràfic d’infants i de
nounats en la immediata
postguerra i que constitueix

també una altra de les línies
argumentals de Per un sac
d’ossos.

La història ens arriba ex-
plicada amb el to planer ha-

bitual en l’autor. Un recurs
perillós que el pot portar a
resultats de gran alçada com
és el cas de La felicitat i a pro-
ductes de nivell molt més
discutible que ni tan sols amb
la seva reconversió en obra
cinematogràfica poden dissi-
mular la feblesa del seu ori-
ginal, cas d’Amor d’idiota. A Per
un sac d’ossos, més concreta-
ment, m’ha quedat la im-
pressió de transitar per una
via equidistant d’aquests dos
extrems. M’han interessat al-
gunes escenes com, per
exemple, el diàleg a l’Estació
de França de la mare de Genís
amb l’àvia Victorina, les des-
cripcions del poble de Miran-
da de Ebro i en general dels
paisatges físics i humans de la
postguerra, i les reflexions
del protagonista en les quals
s’enfronta a les seves contra-
diccions internes. M’han so-
brat, en canvi, per tòpics, al-
guns episodis de la vida d’in-
tern a la Casa de la Caritat,
escenes de grand guignol com
l’assalt a la torratxa del carrer
de les Caputxes i, sobretot, la
manera esquemàtica com
l’autor despatxa la majoria
dels personatges que envolten
Genís. Molt especialment el de
la monja Paula, el comandant
Cedazo i la seva dona.

Des de la trinxera
➤ Lluís-Anton Baulenas (Barcelona, 1958) es va llicenciar en fi-
lologia catalana i va ser mestre fins que a través del teatre (com
a autor, actor i director) va decidir dedicar-se a la literatura de
manera professional. Com a traductor va guanyar el premi Josep
M. de Sagarra 1989 per Donar al Cèsar, de Yourcenar, una dels
molts autors de renom que ha traduït al català, com ara Vian,
O’Neill, Cocteau, Camus i Dürrenmatt, entre altres. Li van arri-
bar l’èxit i el reconeixement després de lluitar a peu de trinxera
per aconseguir escapar de l’anonimat. Des de l’estrena amb els
contes Qui al cel escup (1987, premi Jaume March), un degoteig
constant de títols el fan present en el mercat català, i els premis,
l’augment de vendes i les bones crítiques ho corroboren: Neguit
(1988) guanya el premi Piga de novel·la eròtica; Càlida nit (1990)
el Documenta; amb Noms a la sorra (1995) i Alfons XIV, un crim
d’Estat (1997) queda finalista dels premis Sant Jordi del 1994 i
1996, respectivament; amb El fil de plata (1998) s’endú el Carle-
many i el de la Crítica Serra d’Or; amb La felicitat (2001) va gua-
nyar el Prudenci Bertrana i ara ha guanyat el Ramon Llull amb
Per un sac d’ossos. Com a autor de teatre ha guanyat dues vegades
el premi Ciutat d’Alcoi, amb Melosa fel (1993) i El pont de Brooklyn
(1995). Que el tradueixin al castellà encara és una assignatura
pendent (Planeta publica simultàniament la traducció del pre-
mi Llull), més tenint en compte l’èxit que han tingut a França
algunes de les seves novel·les. Ara s’ha estrenat Amor d’idiota, la
segona pel·lícula (després d’Anita no perd el tren) de Ventura Pons
basada en una història (i posterior guió) de Baulenas. (L.L.)


