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Antoni Dalmau és president de la Fundació del Teatre Lliure i ha escrit assaig i narrativa
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A N N A T O M À S

Antoni Dalmau, Primavera
d’hivern. Premi Fiter i Rossell.
Columna. Barcelona, 2005.

L
a vida va i ve com vol
i és estúpid pretendre
anar dipositant el que
hem viscut en calai-
xos separats, com els

mitjons i les camises en un
armari. Passar full sovint és
necessari, però resulta impos-
sible esborrar per sempre més
de la nostra memòria les ex-
periències importants viscu-
des. Tot d’una, quan menys ho
esperem, el passat recupera la
llum i l’ordre que havíem in-
tentat construir fins aleshores
es capgira de dalt a baix, “a-
quell ordre que havia d’evitar
que les antigues emocions
continuessin furgant les feri-
des que ja crèiem ben cica-
tritzades”.

Primavera d’hivern, títol del
darrer llibre d’Antoni Dalmau
i expressió que, en sentit fi-
gurat, designa un període de
plenitud o d’intensa felicitat
viscut en el tram final de l’e-
xistència, ens demostra que
l’amor és possible en qualse-
vol etapa de la vida i que, quan
té lloc en la vellesa, com és el
cas de la història real en la
qual està basat el llibre, no
significa necessàriament la
cerca de companyia per fer
front a la solitud, sinó que pot
anar perfectament acompa-
nyat d’aquelles fogonades in-
tenses que solen atribuir-se als
amors de joventut.

Des de fa alguns anys, l’ex-
president de la Diputació de
Barcelona i actual president
de la Fundació del Teatre
Lliure, Antoni Dalmau, es de-
dica a conrear la literatura. De
les seves mans han nascut

obres d’assaig, com ara Cartes a
un jove polític i Què pots fer pel teu
país, novel·les històriques, com
Terra d’oblit. El vell camí dels cà-
tars, i relats de ficció com L’a-
mor de lluny. Ara ha estat
guardonat amb el premi Fiter
i Rossell, atorgat pel govern
andorrà, amb la crònica d’un
amor de primera adolescència
que decideix donar-se una se-
gona oportunitat.

UNS ESTIUS A LIENCRES
Parisenca, la Claire Duhet
passava habitualment els es-
tius a Liencres, un poblet cos-
taner a una desena de quilò-

metres a l’oest de Santander,
en companyia dels seus pares
i les seves dues germanes pe-
tites. 1948 seria, però, un estiu
diferent. Al Silvio Losada, fill
únic d’una mare que era un
autèntic escarràs i d’un ferro-
viari diligent de poques pa-
raules, no li passaria desaper-
cebuda la presència d’aquella
franceseta que freqüentava la
platja de Somocuevas i voltava
amb bicicleta pel poble i els
afores. “Una llarga passejada
amb moto, una caminada per
una platja perduda, un gelat
de tres gustos o be una orxata
de xufles en algun local de

moda. Tot d’una innocència
absoluta, ja que ni l’època, ni
el lloc ni l’educació de la noia
tampoc no haurien permès
altra cosa”.

A diferència del que sol pas-
sar amb les aventures d’estiu
quan arriba setembre i toca
retornar a casa, el Silvio i la
Claire s’escriuen durant mesos
i mesos amb la il·lusió, cada dia
una mica més gran, de veure’s
un altre cop. Serà a Saragossa,
però aquell retrobament no
tornarà a repetir-se fins 40
anys després. L’orgull sense fi
d’en Silvio obrirà un abisme,
que sembla no tenir límits ni

fondària, entre tots dos. La
lluita contra un càncer i la de-
dicació absoluta a la feina i a la
família ompliran les dècades
següents, però, quan ja sem-
blava massa tard, els llarguís-
sims anys de silenci es trenca-
ran: “Claire, hem d’acabar la
vida tots dos junts”.

Sovint, quan l’autor exposa
el desenllaç de l’obra des de
bon començament, el lector
veu reduïda part de la fam
devoradora de pàgines. No-
més, doncs, els bons escriptors
saben com construir una no-
vel·la de la qual els eixos prin-
cipals ja se saben de primer
antuvi sense deixar caure el
ritme en cap moment. Dal-
mau t’atrapa amb els detalls
d’una vida que podria ser
perfectament la del veí del
tercer pis o la nostra, et pro-
voca amb el caràcter dels pro-
dotats d’una gran profunditat
psicològica i et fa somriure
mentre et narra un procés de
descoberta i de tempteig
amorós que tots podem tenir
la sort de conèixer. I és que la
primera part del llibre, la cor-
responent a l’amor adoles-
cent, tots l’hem pogut viure.
La segona, ben segur alguns
voldrien que l’atzar també els
la depari.

ELS COSTUMS DELS ANYS 50
És cert que hi ha paràgrafs que
alguns lectors titllaran d’en-
sucrats, però la llibertat de
moviments i els costums dels
anys 50 no eren els d’ara. No-
més cal preguntar als nostres
avis per veure que la Claire i el
Silvio no són pas tan diferents
de la parella que va engendrar
el nostre pare o mare després
de teixir el seu enamorament
“amb trames de mirades i
somriures i amb ordits de
llargues converses a peu de
mar o sota el fanal d’alguna
cantonada”.

Un so gairebé blanc
P O E S I A

R O S E R G U A S C H

Maria Antònia Grau i
Abadal, Un pòsit de cafè al fons
de cada tarda. Premi Ramon
Comas i Maduell de poesia

Ciutat de Tarragona.
Cossetània. Valls, 2005.

D
esprés d’acabar-
nos un cafè, sem-
pre hi ha un ins-
tant en què el si-
lenci de la tassa

buida s’imposa. No només en
la tassa, sinó en nosaltres. Al-
gú fins i tot s’atreveix a in-
terpretar missatges mirant el
líquid que queda al fons. I és
que, com diu l’autora d’a-
quest llibre, “Al fons sempre
queda nit de solatge / o l’aro-
ma càlid d’un nu record”.
D’altres, davant de la tassa
buida, es conforten en una
espera sense motiu, assabo-
rint l’estona. Amb els poemes
de Maria Antònia Grau passa
això. Els llegeixes, t’hi entre-
tens i has de quedar-t’hi, des-
prés, una mica més, perquè
continuen parlant-te. Els mo-
tius són múltiples, però el
compromís amb la llengua
n’és el títol. Així és com ho va
expressar quan el novembre

passat va recollir a Tarragona
el premi Comas i Maduell de
poesia.

Maria Antònia Grau ha es-
crit un llibre en què present,
passat i futur s’aquieten. Els
encapçala amb un fragment
de Rodoreda i amb les famo-
ses paraules de Rilke que ens
adverteixen que per fer poe-
sia no n’hi ha prou que es
tinguin records, sinó que s’ha
de ser capaç d’oblidar-los,
quan n’hi ha massa, i s’ha de
tenir prou paciència per es-
perar que tornin.

La poeta, doncs, ha esperat
els seus records sense potser
ni tan sols esperar-los. Han
tornat d’una illa blanca, des
d’un concert d’aigua, en for-
ma de vaixells de paper, dins
un clar de lluna. Records re-
vestits del sentiment que el
temps es perd per sempre, ir-
remeiablement. I és del temps
perdut i retrobat que l’autora
trena una voluntat ferma.
Dels paradisos perduts, de les
estances càlides que el cor

reté. “Ara visc / igual que el
temps cessat dins del rellotge
/ de sorra, el que algú oblidà
sobre uns llibres / esgrogueïts
al cor de les golfes”.

És justament al cor de les
golfes on sempre podem re-
trobar els tresors abandonats.
En aquest centre de vida vis-
cuda s’emmarca el poema
Desencís, que dóna testimoni
del moment que vol ser alli-
berat: “Deixo paraules no
pronunciades / sinó enfront
de l’espill picat. Les fotos sè-
pia. / Deixo el vell braser apa-
gat ja per sempre. / Blancs pa-
pallons busquen un llum en-
cès”. I un dels grans tresors
que mostra l’autora en aques-
tes golfes és la infantesa. El
temps que de debò salva, pro-
tegeix i acarona des de la mi-
rada ja adulta: “Ara les llar-
gues cames sota la faldilla / em
sostenen un cor nou i un
munt de preguntes”.

És la poeta Maria Àngels
Anglada que pren sempre la
infantesa com a punt de par-

tida en la seva raó poètica.
Com a desig del record de la
llibertat. Al poema Vitrina, un
poema que ens situa a l’inte-
rior d’un museu, Anglada ha
escrit: “Penso en els homes
d’or sense somriure / que amb
careta de carn proven de
cloure / la tomba desflorida on
es fa cendra, / alatrencat, l’in-
fant que varen ser”. I Maria
Antònia Grau, al poema Temps
perdut, escriu: “Puc retrobar
l’infant que vaig ser”. I en un
altre vers ens diu: “Estimo la
desmesura de la infantesa”.
Un cop més el cor salvat a
través d’un referent lluminós.

INSTANTS D’ATZAR DAURAT
El llibre de Maria Antònia Grau
es divideix en tres parts i és
unitari pel que fa als pretextos
poètics. El poema Concert d’ai-
gua és representatiu de la poè-
tica de l’autora: “Hauríem
d’escoltar-la molt més, l’aigua,
/ continuant el seu curs, vore-
jant / les pedres. Té un so gai-
rebé blanc, dòcil”. El missatge

és tan senzill com escoltar
l’aigua que corre per un rierol.
No podem intervenir en el curs
d’aquesta aigua, sinó que cal
deixar-la anar. En aquest so hi
aprenem que el goig a penes si
són uns instants d’atzar daurat
i llegim un missatge que és
música, el del so de l’aigua:
“L’aigua, com el temps, és sà-
via, però si / la toquem, com
ell, s’esmuny entre els dits”.

Aquest llibre, que s’ha forjat
a la Garrotxa i que ha nascut a
Tarragona, és un batec de re-
sistència i d’acceptació del que
ens és més humà, del senti-
ment que, malgrat tot, avan-
cem sols, triem poques coses i
que és valuós adonar-nos del
pòsit que deixem en el nostre
trajecte. Records, pèrdues,
enyorances, cases i ànimes
desfilen en els versos de color
blanc de Maria Antònia Grau.
Uns versos en els quals l’ab-
sència és protagonista en ma-
júscula del cant de l’aigua,
sorgida a la poesia Definicions:
“Absència... Una altra forma /
més eterna, perpètua, / d’esti-
mar. I altre cop, enyorança”.

Amb delicadesa subtil i pre-
uada, amb reflexió, amb vo-
luntat gòtica i molta sensibili-
tat, el secret de l’autora es
desclou en un sol vers: “Que
perduri, que res desaparegui”.


