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Narrativa
L’estrep
Joan Olivares
Premi Andròmina
Tres i Quatre. València, 2005

Xavier Gual

El 1935 ja es perfila-
ven les dues Espa-
nyes que es matari-

en en la Guerra Civil. Joan
Olivares ens presenta a
L’estrep, novel·la guardo-
nada amb el darrer premi
Octubre, la tensió entre
aquestes dues maneres
d’entendre la vida en un
petit poble de la València
rural –“pequeño pero dis-
tinguido pueblo de
Alots”–. En el microcos-
mos que defineix Olivares
trobem dos partits rivals,
el Partit de Baix i el Partit
de Dalt –o el que és el ma-
teix, les dretes i les es-
querres–. Els uns juguen
al tresillo al casino i els al-
tres al subhastat a la ta-
verna. De fet és el mateix

joc però amb quantitats di-
ferents sobre la taula. Els
uns eviten els altres, fins i
tot fan torns per als dies
que van a la barberia. És
un poble dividit i, per am-
pliació, un país eterna-
ment enfrontat. Hi tro-
bem personatges com el
senyoret de casa bona, la
minyona resignada i l’en-
ginyer de les aigües que ar-
riba al poble i s’enamora
de l’exuberant dona del
metge. Tots segueixen ar-
quetips d’una època no
sempre superada després
de setanta anys.

El principal motor de l’acció és
l’assassinat del recaptador
d’impostos. Trobar la carte-
ra dels diners i saber qui ha
estat el culpable són les pre-
guntes que posen una mica
d’emoció a la narració. Les
traïcions i les rancúnies em-
boliquen la troca, tot i que
no és gaire difícil imaginar
com es resoldrà el cas. Un
altre tret destacat que tro-
bem en aquesta obra és un
sentit de l’humor afilat i

força genuí de les terres va-
lencianes. Hi abunden co-
mentaris escatològics i se-
xuals. Explicacions com
d’on prové el malnom de
Vergaplana i les propietats
miraculoses que amaga
l’aparell vigoritzador Elec-
tric Belt són algunes de les
perles. Olivares domina el
llenguatge i la descripció.
En tot moment ens intro-
dueix amb encert en aque-
lla època en què les ideolo-
gies encenien enemistats
per a tota la vida, i el pobre
que volia gambar en terri-
tori neutral era vist amb
mals ulls.

L’autor en fa la seva par-
ticular interpretació, no
sense fer crítica i prendre
partit. No és estrany,
doncs, que el senyoret del
poble mostri el seu males-
tar per la situació present.
“Ara qualsevol pelacanyes
es creia amb tots els drets
del món perquè havia gua-
nyat unes eleccions demo-
cràtiques”. Potser no som
tan lluny d’aquesta histò-
ria com ens podem pensar.

Crítica

Narrativa
Els llops
Francesc Puigpelat
Premi Carlemany
Proa. Barcelona, 2005

Xulio Ricardo Trigo

Des del comença-
ment de la seva
trajectòria Fran-
cesc Puigpelat ha

tingut el reconeixement de
crítica i públic. S’ha de re-
cordar que amb les dues pri-
meres novel·les va guanyar
els premis Joanot Martorell
(Jocs de corrupció, 1995) i
Josep Pla (Apocalipsi blanc,
1999), i també que les últi-
mes han anat de la mà del
gènere històric –Roger de
Flor (2002)– sense que això
hagi suposat cap renúncia
en l’ambició habitual que
traspuen les seves obres.

Ara es publica Els llops,
premi Carlemany 2005,

Entre la història
i la mitologia

Passions polítiques
i crims rurals

Alçada en llum, la llengua

Francesc Puigpelat, últim guanyador del premi Carlemany. M. ÀNGELS TORRES

Jugar seriosament
Poesia
La presó de l’aigua
Josep Lluís Roig
Bromera. Alzira, 2005

Xènia Dyakonova

En l’art, i en la poesia
en particular, de ve-
gades és difícil esta-

blir on acaba la seriositat i
comença el joc. La ironia
sembla més eficient i subtil
quan s’introdueix d’una
manera imperceptible en el
discurs poètic, greu i trans-
cendent en aparença. Ope-
rant com un verí lent però
segur, canvia gradualment
i de manera radical el mis-

satge d’un poema o d’un lli-
bre. Tenint en compte que
la veritable ironia, que no
sigui merament superficial,
és una raresa, cal valorar
els pocs casos en què
podem trobar-la en tota la
seva autenticitat.

En els versos de La presó
de l’aigua sembla que
només hi hagi reflexions
sobre la vida i la mort, por-
tades a terme en un to de
gravetat i de melangia. És
la impressió que dóna a la
primera lectura. Tanma-
teix, sabem que l’activitat
preferida de les aparences
és enganyar i prendre el pèl,
i més si es tracta d’una obra
d’art moderna. Darrere la
filosofia plàcida i el lirisme

dels poemes s’hi amaga
una voluntat de provocació,
un intent de diàleg amb el
lector, una manera de posar
en dubte tot el que es diu en
cada vers.

La virtut principal del poema-
ri és el desdoblament del jo
líric, que porta la màscara
d’un pensador i un contem-
platiu nostàlgic, quan és, en
realitat, un nen entremali-
at que s’avorreix i vol sortir
de les idees banals que li
han estat imposades.
També cal destacar les
imatges expressives i pin-
toresques que fa servir
Roig, la claredat de l’estil,
ple de detalls, i la contun-
dència de molts versos.

Poesia
Des d’ara
Víctor Sunyol
Premi Cadaqués a Rosa Leveroni
Proa. Barcelona, 2005

Roger Costa-Pau

És intrínsec en la poe-
sia de Víctor Sunyol
(Vic, 1955) el refús,

en tant que desguarniment
exprés, de tota estructura
fixa entesa com a sistema-

tització de la llengua i ente-
sa també com a algun possi-
ble instrument que hagi
d’erigir-se com a vertebra-
dor d’alguna intenció identi-
ficable. El doll s’escorre per
una riba força més cabalosa,
en termes tant d’arquitec-
tura general i concreta com
d’exploració intel·lectual, i
conté unes textures que en
cap cas es redueixen a una
estricta voluntat de signe
experimental; i uns teixits,
també, que ultrapassen de
totes passades la definició

d’una poesia de l’essenciali-
tat o d’una poesia construï-
daapartirdeldespullament.

Pocabanshaviaaparegut
Stabat i, recentment, Qua-
tre poemes de la Serra, que
connecten amb les articula-
cions d’aquest Des d’ara i
amb la radicalitat: “No es
tracta d’esdevenir un sen-
sellengua per poder partir
de zero en la construcció (o
reconstrucció) d’un nou
llenguatge. Es tracta de ser
(sempre) un sensellengua,
de no fer-ne servir cap”.

Joan Olivares (premi Andròmina), Ignasi Moreno i Vicenç Altaió. EDUARDO NAVE

novel·la en què l’autor vol as-
sajar una reconstrucció his-
tòrica de Balaguer al llarg
dels darrers dos segles, però
sense oblidar altres referents
més antics que ajuden a la
mitificaciódesitjada,comara
la llegenda de l’home-llop i
l’antiga creença dels ibers en
el culte al llop, animal totè-
mic i alhora referència de-
moníaca. I, com ja és costum
en moltes novel·les actuals,
aquesta incursió en el passat
es fa a través de la investiga-
ció d’un crim.

L’obra d’en Puigpelat ha
estat sempre molt rica quant
a l’ús de formes narratives, i
a Els llops ha sabut també in-
tegrar amb saviesa diferents
registres. La novel·la policial,
la investigació històrica i el
dietari s’hi barregen amb
mestria, i il·luminen una
trama que s’enriqueix a cada
pas i construeixen una mena
d’obra total que sorprèn el
lector per la seva solidesa.
Així, Balaguer esdevé un ter-

ritori mític on els fets que-
den condicionats per la me-
mòria del que ha estat en al-
tres temps, i aquesta cir-
cumstància atorga un valor
afegit a la novel·la que, més
que fugir de la linealitat, se
n’inventa una de pròpia,
plena d’aquells elements que
l’evolució de la narrativa
contemporània no hauria
d’obviar.

Novel·ladepersonatges, inves-
tigació sobre els límits de
l’ésser humà, tour de force
creatiu per l’ambició que es-
mentàvem, Els llops posa
molt alt els mecanismes nar-
ratius connaturals a l’obra de
Puigpelat. Alhora és una lec-
tura en què la intriga ajuda a
transitar per nombrosos
temes, alguns d’inesperats, i
que ens fa considerar aques-
ta obra com la millor que ha
escrit l’autor fins ara. La mà
ferma de Puigpelat, les seves
ànsies de superació, ens por-
tarà nous desafiaments.


