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Poesia
La corda
del gronxador
Jordi Llavina
Premi Ciutat de Palma Joan Alcover
Moll-Proa. Palma-Barcelona, 2006

Roger Costa-Pau

Una corda pot fer
sempre de guiatge
per a qui cerca, des

del túnel ofegador, una via
fiable cap a la llum, una
porta oberta. I també és cert
que l’expectativa d’aquestes
mans àvides que s’hi arra-
pen divergirà segons quina
sigui la traça de l’estesa: en
vertical o bé en horitzontal.
Afegim-hi els detalls i els
condicionants possibles, en
un sentit i un altre, fins a fer
cap a les dilatacions semàn-
tiques de La corda del gron-
xador que Jordi Llavina

(Gelida, 1968) utilitza com
a títol d’aquest seu primer
llibre de poemes una ex-
pressió manllevada d’una
poeta i d’un poeta d’entrada
ben distants: de la xinesa
Tang Wan (XII-XIII) i de
Joan Alcover. En efecte, la
metàfora del títol ens allu-
nya de totes passades de la
idea d’un guiatge –no cal
dir, del menor sentit de re-
dempció–, però no pas, en
la seva profunditat, d’un
desig portentós de llum o,
més ben dit, d’una necessi-
tat latent d’haver de cons-
truir, en i des del poema,
aquell traçat que ha d’aca-
bar convertit en el camí as-
sumible de sortida de l’obs-
cur. A tots els efectes i de
tots els obscurs. La corda
del gronxador és el nervi i és
alhora l’isolament (Tang
Wan). És el desencís i és en-
sems la permanència (Joan
Alcover). No té l’estaticisme

de la gàrgola, ni tampoc
s’aproxima “al dibuix grao-
nat de l’escala”.

Aquesta corda del gronxa-
dor té a veure amb la saba del
poema, amb la palpitació que
agita la saba del poema, amb
les “paraules que busquen
amb fam de formiga, / i que
queden envescades al voltant
del tap / untat de mel, o
mudes darrere / la porta
d’una habitació, / enredades
en la teranyina d’arbres d’un
paisatge / o enfangades en la
pell del cor / que voldríem
sondejar”. Talment aquesta
fam de la formiga –aquest re-
moreig que el poeta reconeix
transitant de manera incom-
bustibleentreelqueés intern
ielqueésextern,entreel tedi
i l’ofec, entre el corc i el sedi-
ment, entre l’ésser i el buit–
és la set del poema. Del
poema fent-se dins l’imagina-
ri d’agitacions que circumda
el gronxador en el seu movi-

ment evitern, o dins l’àmbit
de bellugors que conté tota
una expansió vital, en el sen-
tit més extens del terme, i en
el qual el mateix poeta cerca
una permanència.

Jordi Llavina porta la me-
tàfora bàsicament en aques-
ta direcció, de manera que la
potència lírica de la compa-
rança, constant en el con-
junt del volum, neix d’un
equilibri calculat entre les
articulacions internes i ex-
ternes de les imatges.
Aquest nivell fort d’autoexi-
gència explica l’ús d’una
llengua feta a la mida en la
seva textura i la fabricació
d’una sintaxi envescada a
les cadències del discurs. La
diversitat estròfica comple-
ta, al seu torn, el cos d’un
primer llibre plenament
madur. La de Llavina, com
assenyala Sam Abrams en el
pòrtic, és una veu poètica
que no heu sentit enlloc.

Crítica

Narrativa
Serrallonga,
l’últim bandoler
Llorenç Capdevila
Proa. Barcelona, 2006.

Òscar Montferrer

Hi ha aquell feno-
men que fa que
un turista s’infli a
visitar monu-

ments, museus i exposici-
ons quan és a l’estranger i
que, a casa, ignori amb per-
sistència propostes cultu-
rals de vàlua equivalent o
superior. Vaja, que el català
puja alegrement a la torre
Eiffel, a la cúpula de la cate-
dral de Sant Pau a Londres
o a la de la Sant Pere a
Roma i deixa la barcelonina
Sagrada Família en mans
dels japonesos, alemanys i
altres invasors adinerats.

Amb els herois –reals o in-
ventats– passa alguna cosa
similar: qui més qui menys
té nocions de fets i miracles
de Robin Hood, Elliot Ness,
Guillem Tell, El Zorro, el Wa-
llace de Braveheart... però ig-
nora personatges com ara
aquest Serrallonga que Llo-
renç Capdevila actualitza
amb una novel·la que ficcio-
na –amb una certa intenció
documentalista que no mo-
lesta– uns fets generalment
desconeguts.

A l’hora d’exposar la vida
d’un personatge sotmesa a
enfocaments múltiples
–com tot el que sobresurt
de la mitjania–, Serrallon-
ga, l’últim bandoler es de-
canta amb força per la nar-
ració pura –dóna molt poc
paper als diàlegs, potser
desencertadament– i posa
l’explicació dels fets en boca
del protagonista, un jove
enderiat a esbrinar el sentit
de les últimes paraules que

Un heroi de casa

De la set del poema

Culerscol·lectivitzats

El novel·lista Llorenç
Capdevila. CRISTINA CALDERER

Assaig
El Barça en guerra
Josep M. Solé i Sabaté
i Jordi Finestres
Angle Editorial. Barcelona, 2006

Lluís-Anton Baulenas

Hi ha llibres oportuns
i n’hi ha d’oportu-
nistes. La diferèn-

cia no costa gaire de veure
sobretot si el tema central
que els justifica és àmplia-
ment popular. L’equip bar-
celonista, no cal dir-ho, és
molt popular. Genera tota
mena de productes, des de
colònies fins a mones de
Pasqua i també, tot sovint,

llibres. Ja es va veure l’any
passat, amb la Lliga gua-
nyada, l’allau de propostes
editorials que el tenien de
protagonista.

És possible que aquest lli-
bre vulgui aprofitar l’em-
penta del segon any triom-
fal culer, però per damunt
de tot és un llibre seriós,
ben documentat i que
omple un buit imprescindi-
ble. És una oferta, doncs,
més oportuna que no pas
oportunista, feta per pro-
fessionals i que va més enllà
del món superflu i conjun-
tural de vanitats personals
i efímeres que envolta so-
vint el món del futbol. Lliga
un cop més la història dels
blaugranes amb la història

de Catalunya i satisfarà no
solament els seguidors de
l’equip sinó els lectors en ge-
neral, sobretot els interes-
sats per repassar aspectes
inèdits o poc coneguts de la
Guerra Civil.

Explica detalladament i per
ordre cronològic la supervi-
vència de l’equip durant la
guerra. Igual que d’altres
col·lectius, l’entitat barcelo-
nista va seguir la sort de la
societat catalana. Va ser
col·lectivitzada i regida per
un comitè (on s’hi van poder
incrustar companys burge-
sos de l’antiga directiva), es
van igualar els sous, es van
fer centenars de partits be-
nèfics, va haver-hi jugadors

molt fidels i d’altres no tant…
En particular, hi ha uns

quants episodis del mo-
ment –no ho oblidem, en
plena guerra i, al principi,
revolució– dignes de remar-
car. El més important és el
record del president Su-
nyol, assassinat el 1936 en
un episodi encara força obs-
cur. Sunyol era diputat per
ERC i, durant els dies inici-
als de la guerra, es va perdre
pel front de Madrid, a la
Sierra, que no estava prou
definit. Tot apunta al fet que
el xofer es va despistar i van
traspassar les línies sense
adonar-se’n. Va ser detingut
i afusellat al moment, al
marge de la carretera, amb
els seus acompanyants.

Hi ha altres qüestions in-
teressants a remarcar, algu-
nes més o menys conegu-
des, com el cas curiós del
Reial Madrid –llavors Ma-
drid FC, per raons òbvies–
demanant de jugar el Cam-
pionat de Catalunya perquè
a la zona Centre s’havia pa-
ralitzat tota l’activitat es-
portiva. Els blaugranes van
ser els únics de primera ca-
tegoria que s’hi van negar,
tot i el moment revoluciona-
ri que demanava fraternitat
i solidaritat màximes. Aquí,
ni amb la revolució a les por-
tes, es confonia la gimnàsti-
ca amb la magnèsia.

Menys coneguts, a causa
de la desinformació històri-
ca, són, per exemple, els es-

forços del club per salvar la
vida de Zamora, empreso-
nat a Madrid per burgès. El
cèlebre exporter se’n va sor-
tir gràcies al fet que el club
hi va intercedir prop del pre-
sident Companys.

Un llibre, doncs, servit
amb sobrietat i afany docu-
mental, al qual només hi tro-
bem un però: la seva clara
intenció didàctica fa que no
s’estudiïn més a fons qüesti-
ons de força transcendèn-
cia. La mort del president
barcelonista s’explica un pèl
massa de pressa, per exem-
ple. En qualsevol cas, això
no treu pas gens de mèrit a
un llibre de recuperació his-
tòrica honest, professional i,
sobretot, molt interessant.

Jordi Llavina, guanyador del l’últim premi Ciutat de Palma Joan Alcover de poesia. XAVIER BERTRAL

pronuncia el bandoler
abans que el botxí justifiqui
el seu sou.

Les explicacions de la
vídua d’en Serrallonga, d’un
company de cavalcades i as-
salts i d’enemics del bando-
ler, entre d’altres, són, així,
les eines amb què nuar un
relat biogràfic que sembla
tenir com a objectiu princi-
pal distreure el lector sense
atabalar-lo.

Una trama lleugera,
doncs, justifica el desenvolu-
pament d’una investigació
aventurera que aporta com
a fruit la coneixença d’uns
fets que pertanyen a la his-
tòria comuna dels catalans i
que tenen com a protagonis-
ta un home que encarna les
contradiccions socials, polí-
tiques i morals de l’època en
què va viure, unes contra-
diccions que, d’altra banda,
s’han perpetuat en el temps:
els catalans som com som. I
no tenim remei.


