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Assaig
Trencant el silenci
Joaquim Vilarnau
Mina. Barcelona, 2006

Anna Tomàs

La nova cançó va ser
des del seu inici un
moviment artístic

amb un gran component
d’afirmació política. Con-
vertits en altaveus de les as-
piracions col·lectives, Rai-
mon, Lluís Llach i Francesc
Pi de la Serra van lluitar ac-
tivament contra la dictadu-
ra. Ara el periodista i crític
musical Joaquim Vilarnau
recull en forma de crònica
els recitals que els tres can-
tants van fer al Palau dels
Esports de Barcelona entre
el 1975 i el 1976, una època
en què la llibertat comença-
va a semblar possible.

Per escriure aquest as-
saig, Vilarnau va mantenir
més d’una vintena d’entre-
vistes amb els protagonistes
dels fets. A més dels tres
cantautors, el llibre es no-
dreix amb cites dels músics
Maria del Mar Bonet, Santi
Arisa, Jaume Arnella i Pau
Riba, del promotor dels tres
concerts, Oriol Regàs, i dels
dos ministres de Governa-
ció del règim quan es van
celebrar els concerts, Ro-
dolfo Martín Villa i Salvador
Sánchez-Terán. A més, el lli-
bre conté fotografies de Co-
lita i Tony Catany en què
apareixen els músics i al-
guns dels personatges signi-
ficatius en la lluita antifran-
quista que van assistir al
primer concert de Llach al
Palau dels Esports.

Lluny de ser una simple
crònica musical, Trencant

Crítica

el silenci no només retrata
els concerts, sinó també el
context sociopolític. Per
damunt de tot, el llibre és
un acurat fresc de la pres-
sió i el control policial a què
eren sotmesos els cantants
catalans. Els noms dels
tres cantautors figuraven
en llistes negres de la ultra-
dreta com a elements peri-
llosos que calia eliminar.
Van passar por, cadascun a
la seva manera. Mentre
Llach dormia amb una es-
copeta, Pi de la Serra asse-
gura que no passava por
“per inconsciència”.

Amb rigorositat no
exempta d’humor, l’autor
il·lustra els problemes que
els cantants van tenir amb
la censura i com empraven

Narrativa
Detrás del hielo
Marcos Ordóñez
Bruguera. Barcelona, 2006

Toni Vall

Detrás del hielo és
una història d’a-
mor. Una de les
més boniques, in-

tenses i emocionants que
aquest lector hagi llegit. És la
història d’amor triangular
entre Klara, Jan i Oskar, tres
joves que durant els anys 60
viuen una apassionant peri-
pècia vital a la república cen-
treeuropea imaginària de
Moira. La contraportada del
llibre cita Jules y Jim i La in-
sostenible lleugeresa de
l’ésser com a possibles refe-
rents de la història. Perso-
nalment crec que té força
més a veure amb la calidesa
i emoció del film de Truffaut
que amb la fantàstica però
potser massa cerebral
novel·la de Kundera.

Marcos Ordóñez ens serveix
una obra d’una maduresa
descomunal, inabastable.
Detrás del hielo és, directa-
ment i sense embuts, una
novel·la extraordinària, pen-
sada, meditada i executada
amb insòlita mestria. Ja amb
obres anteriors com ara
Puerto Ángel i Comedia con
fantasmas, Ordóñez havia
donat pistes més que nota-
bles d’una capacitat narra-
dora sobrehumana. Però
amb el seu nou llibre va molt
més enllà. Estem davant
d’una creació d’enorme am-
bició argumental i de perfec-

ta execució literària. L’autor
fa gala d’un sensacional ta-
lent per a la recreació espa-
cial i temporal i dóna vida a
una història emmarcada en
una república imaginària
submergida en un irreversi-
ble procés revolucionari. En
aquest sentit, el poder fabu-
lador i a la vegada evocador
de l’escriptor fa que el lector
assisteixi amb devastadora
precisió a un relat que barre-
ja sàviament èpica i lírica.

El personatge central de la
novel·la és Klara. En conei-
xem la infància, l’entorn fa-
miliar, el despertar a la vida i
a l’amor, la presa de consci-
ència cívica i moral, la passió
per la interpretació i el cant...
És un personatge memora-
ble destinat a romandre per
sempre en el subconscient
d’un lector aclaparat per la
subtilesa i la naturalitat d’un
relat que va fent forat al seu
interior a mesura que les pà-
gines s’esgoten.

El centre neuràlgic de la
novel·la està marcat pel des-
cobriment del seu potencial
com a cantant lírica i imme-
diatament després per la
consumació de l’amor a tres
que s’ensuma des de bon
principi. A partir d’aquest
moment, els esdeveniments
es precipiten i la república de
Moira entra en un cul-de-sac
que canviarà la seva història
i la història dels tres perso-
natges protagonistes.

Detrás del hielo és una
novel·la parida sense pres-
ses, a foc lent, i habitada per
l’esperit que converteix una
bona novel·la en una gran
novel·la. Ordóñez impregna
la narració de detalls que de-
noten el seu amor pel teatre
–la passió per El rei Lear–, el
cinema –Jan és un cinèfil
convençut– i la música –són
incomptables les referències
musicals, però em quedo
amb la declaració d’amor a
Dean Martin– i sap injectar
aquesta mateixa passió vital
als seus personatges, als
quals cuida i estima sense
mitges tintes.

La gran virtut d’aquesta
novel·la és que el lector per-
cep en totes i cadascuna de
les més de cinc-centes pàgi-
nes els sentiments i les emo-
cions dels seus personatges.
La intensitat amb què viuen,
senten, estimen i pateixen
està enriquida per mil i un
matisos, sensacions a flor de
pell. I és que tot plegat va
més enllà de les acurades
descripcions i la magnífica
precisió del llenguatge. Tot
plegat és pur sentiment,
pura vida, captura de la veri-
tat. Ni més ni menys.

Pura vida Paraules de llibertat

El periodista musical Joaquim Vilarnau. JULIÁN MARTÍN / EFE

Narrativa
Una nit entre les nits
Ramon Guillem
Perifèric Edicions. València, 2006

Manel Garcia Grau

Parlar de la darrera
obra de Ramon Gui-
llem(Catarroja,1959)

és parlar, ras i curt, d’una
molt bona novel·la. I més
quan la trajectòria d’aquest
escriptor catarrogí basta per
designar, sense cap mena
d’exageració, una de les pro-
duccions més completes i
amb més fortalesa de la lite-
ratura catalana actual. Una
activitat literària que co-
mençà als anys 80 i ha tin-
gut com a nau un vaixell que
ha navegat per la millor cam-

bra de mapes de la nostra li-
teratura. Centrat sobretot
en la poesia, ha llaurat, ben
dreçat, d’altres camps litera-
ris com ara la narrativa, la
narrativa infantil i l’assaig.
Basta recordar llibres de po-
esia com araD’ongrandesig
s’engendra (1985), Les om-
bres seduïdes (1990), el ce-
lebrat Terra d’aigua (1993),
Solatge de sols (1999) i Ma-
regassa (2002), i el darrer,
Celebració de la mirada, que
aconseguí el prestigiós
Premi Octubre de poesia del
2004. Pels seus llibres ha
estat considerat un dels mi-
llors poetes de la generació
dels 80 i ha rebut premis
com ara l’Ausiàs March, el
Salvador Espriu, el Ciutat
d’Elx, el Premi de la Crítica
dels Escriptors Valencians i
el de la Crítica Serra d’Or.

Una nit entre les nits és
una novel·la amb un estil
poètic i precís i amb un ar-
gument senzill i tan ben
bastit que sap atrapar el
lector des del primer parà-
graf. D’estructura circular,
ens parla d’una recerca: el
narrador-protagonista des-
cobreix l’existència, per
atzar i després d’escoltar
un familiar seu, d’un poeta
del primer terç del segle
XX, en Josep Pujalt, que ha
passat totalment desaper-
cebut per a la historiografia
literària catalana. Un molt
bon poeta, però, que, tot i
ser notari al poble fictici de
Benilaia, va publicar un lli-
bre de poemes, va col·labo-
rar en algunes revistes de la
seua època amb una escrip-
tura d’alt nivell i es va veure
immers en algun episodi

memorable de protesta
contra la ja flagrant caste-
llanització de certs ambi-
ents literaris de València.
Una recerca que el porta a
descobrir que, cap als anys
1923-1924, l’obra de Pujalt
i la de Pablo Neruda s’as-
semblen, sense que en un

principi hi haja cap mena
de punt de contacte. Per
això, diverses són les pre-
guntes i sorpreses del llibre.
La primera és com coneixia
Pujalt l’obra nerudiana si
aquesta s’escrivia al mateix
temps? La segona és si va
ser probable que l’autor de

Veinte poemas de amor...
plagiés aquest poeta valen-
cià. Qui va copiar qui?

L’altra branca argumen-
tal, que funciona entrecre-
uant-se amb la primera i
n’esdevé una peça impres-
cindible de l’engranatge, és
la del destí del protagonis-
ta. Un personatge, llicenci-
at en història i que malviu
de traductor, que, si bé en
un principi ens apareix des-
encisat i desmotivat, troba
tant en la recerca genealò-
gica del misteriós poeta
com en l’amor per Sílvia,
una dona casada i familiar
llunyana de l’escriptor des-
conegut, la raó per conti-
nuar endavant amb una
existència que l’abocava a
ser un entre tants, una
ombra entre les ombres,
una nit entre les nits.

Ombra entre les ombres

Marcos Ordóñez. PERE VIRGILI

dobles sentits, metàfores i
altres recursos per saltar-
se-la. Entre altres exemples,
Vilarnau recorda que Rai-
mon, per poder gravar la
cançó Cantarem la vida, hi
va haver d’afegir un cor que
deia “Israel, Israel”. El fran-
quisme, que feia ostentació
del seu antisemitisme, pre-
feria una cançó d’exaltació
del poble jueu que no pas
que es pogués interpretar
que “el poble que no vol
morir” fos el català.

Un annex amb els infor-
mes de la policia dels con-
certs de Raimon i Llach i les
autoritzacions pertinents
del governador civil posa el
punt final a una emotiva i
punyent crònica plena de
paraules de llibertat.

Ramon Guillem és poeta i narrador. XAVIER BERTRAL


