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Narrativa
Davall del cel
Manel Garcia Grau
Perifèric Edicions. Catarroja, 2006

Vicent Usó

La mort de l’escriptor
Manel Garcia Grau, el
5 de juny, potser con-

fereix un aire nou a l’última
obra que publicà en vida.
Perquè Davall del cel s’ocu-
pa de la mort. I encara més:
de les estratègies que aquells
a qui la mort els cau a prop,
aquells a qui la mort deixa
sols i desconcertats, han
d’adoptar per anar refent, a
poc a poc, l’edifici que s’en-
sorra. És com si, conscient
que els propis límits s’acos-
taven, l’autor ens indicara
que, més enllà del dolor que
una mort puga causar, te-
nim l’obligació de trobar
raons noves per continuar la
pugna del viure. Una actitud
que s’adiu amb l’energia que
Garcia Grau va transmetre
fins al darrer instant.

Davall del cel narra una
història que, un dia, un alum-
neli referíalprofessorGarcia
Grau: un jove de 22 anys

Crítica

Narrativa
La pàtria aliena
de Vikram Lall
M.G. Vassanji
Traducció de Xavier Pàmies
RBA-La Magrana. Barcelona, 2006

Lluís-Anton Baulenas

És astoradora la fas-
cinació que el vell
imperi britànic
exerceix sobre els

seus exsúbdits de tercera i
quarta generació. I això mal-
grat el desastre i la catàstro-
fe provocades pels seus dife-
rents governs al llarg del pe-
ríode de descolonització: a
l’Àfrica, a l’Índia, milions de
morts i de comunitats deses-
tructurades. Tot i amb això,
l’univers de l’antic imperi és
ple d’escriptors que volen re-
crear-lo, escriptors i escrip-
tores que ni tan sols hi han
nascut: són nord-americans,
canadencs, anglesos que,
convertits en escriptors, tard
o d’hora acaben per explicar
l’antiga pàtria dels pares o
dels avis.

M.G. Vassanji és nascut a
Kenya i fet com a escriptor al
Canadà. Amb La pàtria alie-
na de Vikram Lall ens porta
a la Kenya del 1953, en plena
època preindependent, amb
el patriarca Juma Kenyatta a
la presó i els guerrillers dels
Mau-Mau tallant colls de co-
lons blancs. Enmig, la comu-
nitat hindú –més en concret
panjabi– incrustada a l’Àfri-
ca negra per obra i gràcia de
sa Majestat. Els britànics van
fomentar-hi l’emigració a fi-
nals del XIX per construir-hi
el tren. A mitjans dels 50,
doncs, es donava l’existència
d’una segona i tercera gene-

L’herència de sa
graciosa majestat

Del dolor i
la solidaritat

Retrat del mestre

M.G. Vassanji, d’origen indi, va néixer a Kenya. SP

El cançoner
del vent

Poesia
La raó de les sèquies
Jorge Brotons
Afers. 46 pàgines. Catarroja, 2006

Jordi Llavina

El 2002, Jorge Bro-
tons es va estrenar
com a poeta amb
El tiempo raro. Hi

practicava allò que, amb
una certa imprecisió, co-
munament se n’ha dit la po-
esia de l’experiència. La
petja de poetes com ara Gil
de Biedma i Ángel González
hi era evident.

Brotons ha viscut tota la
seva vida entre Vilanova i la
Geltrú i Barcelona, però les
arrels paternals es remunten
a Petrer (“Sóc un solc que va
de sud a nord”). Un dia al
poeta se li imposa la necessi-
tat del retorn als orígens. Hi
torna amb el vers, convençut
que no hi ha més pàtria que
la paraula. És, en certa ma-
nera, allò de “tornar a les
deus” de Vinyoli –un poeta
que Brotons estima i admira.

La poesia de la quotidiani-
tat i de la camaraderia d’El ti-
empo raro (i la d’un llibre in-
èdit, més madur, que es titu-
la Hoy era martes), aquí
esdevé poesia més íntima, de
contorns netament simbò-
lics, perquè és una lírica que
remunta el corrent del riu.
Ara bé, en el seu origen hi ha
la seva fi, com recorda Eliot
en un dels seus poemes més
cèlebres. Brotons fa servir,
perconstruirel llibre,elsqua-
tre elements, però la comple-
xitat del que hi descriu –l’ús
preponderant de conceptes
com ara exili, estada i fronte-
ra– fa que el jo s’enterri en
l’aigua de les sèquies o que a
les rambles l’aigua baixi cre-
mada. Aquesta obra signa,
també, el retorn a una llen-
gua familiar: l’adopció del va-
lencià té a veure amb la recu-
peració d’aquesta particular
geografia mítica del poeta.

La segona part està dedi-
cadaal’experiènciaamorosa.
En la primera, la pell esdeve-
nia llaga –per la ferida es cop-
sava molt millor aquella rea-
litat entranyable i íntima–.
Els poemes de la segona sec-
ció ens parlen del plaer i del
record del plaer (“plore saliva
de bes, malaguanyada”).

En la tercera, es deixa que
la realitat es vagi imposant
(“No desitge més que un
mapa, ben conegut”). És, em
sembla, una crida a la calma,
una benvinguda a la madure-
sa. Hi destaquen un parell de
poemes dedicats a les seves
filles. Els dos darrers versos,
magnífics, contenen l’essèn-
cia d’això que dic (l’assump-
ció d’aquest viure tranquil,
l’expressió d’un cor quiet, en
paraules de Carner): “Som
un munt d’un mateix / i abe-
lleix apilar els dies”.

Assaig
Antón Chéjov. Vida
a través de las letras
Natalia Ginzburgr
Traducció de Celia Filipetto.
Acantilado. Barcelona, 2006

Aida Segura Ribes

El 24 d’agost del 1893
Anton Txèkhov escri-
via a un col·lega: “Me

resulta especialmente re-
pugnante el modo en que es-
cribe la juventud. Un estilo
oscuro, gélido y sin elegan-
cia; esos hijos de perra escri-
ben como si yaciesen en el
ataúd” (Sin trama y sin

final, Alba). S’han dedicat
molts textos a un dels pares
indiscutibles de la narrativa
moderna, i potser n’hi ha al-
guns d’obscurs, gèlids i sense
elegància. Però almenys n’hi
ha dos molt allunyats
d’aquest estil que repugnava
Txèkhov, l’estil de la joventut
que escrivia com si ja jagués
a la tomba. Un és La vida de
Chéjov, d’Irène Némirovsky
(Editorial Noguer) i l’altre és
aquest petit text de Natalia
Ginzburg (1916-1991), que
va servir de pròleg al volum
de cartes de Txèkhov que
Giulio Einaudi va publicar el
1989. Les dues escriptores
van considerar Txèkhov el
seu gran mestre. Tant

Ginzburg com Némirovsky
van aprendre aquella mane-
ra de descriure l’ànima hu-
mana sense judicis morals,
aquella manera de transme-
tre ambients imborrables i
subtils alhora, dessacralit-
zant la importància sobreva-
lorada de l’argument, aque-
lla manera “d’imitar la vida”.

Natalia Ginzburg va es-
criure a Mi oficio (1949):
“Txèkhov era el meu Déu”, i
s’entendria recordant el
greu que li sabia que sota la
sevafinestranohihaguéses-
tesa la Perspectiva Nevsky
sinó “un d’aquells simples
carrers turinesos que abans
de Pavese semblaven con-
traris a la poesia”. L’autora

italiana escriu a Antón
Chéjov una petita introduc-
ció a la vida i l’obra del seu es-
criptor més admirat, des del
seu naixement el 1860 a Ta-
ganrog, una ruïnosa ciutat
del sud de Rússia, fins a la
seva mort prematura el
1904 a Badenweiler, un
poble d’aigües termals de la
Selva Negra. Txèkhov era el
tercer de sis germans, amb
un pare cruel i despòtic i una
mare apàtica i resignada,
enmig d’una pobresa total.
Mai va deslliurar-se de la càr-
rega de la seva família.
Paral·lelament als estudis de
medicina començarà a es-
criure contes per a diferents
publicacions,noméspergua-

nyar alguns diners.
Ginzburg explica el viatge de
Txèkhov a la colònia peni-
tenciària de Sajalín, els èxits
i els fracassos dels seus con-
tes i de les seves representa-
cions teatrals, l’amistat amb
Tolstoi, Gorky i Bunnin,
l’amor tardà amb l’actriu ale-
manya Olga Knipper i la
mort de l’escriptor als 44
anys a causa de la tuberculo-
si que l’havia acompanyat
gairebé tota la vida.

Aquí no trobarem l’estil
delicat i sorneguer de la
Ginzburg de Las pequeñas
virtudes i Querido Miguel;
cedeix el protagonisme al
seu retratat, al seu primer i
més important mestre.

acaba de perdre en un acci-
dent de trànsit tota la seua
família: els dos pares i la Lau,
la germana menuda. El pro-
tagonista –l’Oriol– es troba
de sobte desorientat, sense
saber què fer amb la vida. Té
l’àvia, és cert, però també un
buit immens que no troba
manera d’omplir. De sobte, la
vida ha pres un caràcter nou
i decideix afrontar-lo amb
l’ajut d’un diari. Un manus-
crit que, quan decidisca mar-
xar per fer de mestre a Chia-
pas, deixarà allotjat al calaix
de la tauleta de nit de ca
l’àvia, amb la intenció que
ella el trobe. El diari, la cròni-
ca d’aquesta lenta recons-
trucció vital, no cal dir-ho, és
Davall del cel. L’Oriol opta
per afrontar la solitud amb el
compromís iaquest lipermet
a l’autor ocupar-se de qüesti-
ons com ara la persecució del
català en terres valencianes,
l’escàndol de la misèria al
Tercer Món i la necessitat del
compromís social, temes
centrals en la vida de l’autor.
A Davall del cel trobem el
Manel Garcia Grau poeta i
narrador, però també el com-
batent de la paraula, el ciuta-
dà compromés amb la seua
societat i el seu temps.

El poeta i novel·lista Manel Garcia Grau. CRISTINA CALDERER

ració nascuts a l’Àfrica però
que conservaven la llengua i
les tradicions de l’Índia. És
fantàstica la descripció de
Vassanji d’aquesta comuni-
tat, afavorida pels amos bri-
tànics en l’escalafó racial: per
sota d’ells, però per damunt
dels negres. Des del present,
Vikram Lall repassa la seva
vida i recorda quan era un
nen panjabi, enmig de
Kenya, el 1953. Amb ella re-
passem els anys 50 i 60, la
descomposició de l’imperi
britànic i la dificultat d’arti-
cular els nous Estats, sovint
artificials.Talcom passaamb
Middlesex (2002), la segona
novel·la de Jeffrey Eugenides
(Detroit, 1960), La pàtria

alienadeVikramLallestà es-
tructurat en capítols situats
en el present i d’altres, la ma-
joria, en el passat. I com en el
llibre d’Eugenides, l’emoció
de la rememoració és tan in-
tensa, tan interessant i tan
ben feta que es produeix un
desequilibri clar amb els ca-
pítols del present. I és una
llàstima perquè el protago-
nista, al cap i a la fi, és un re-
presentant de molts africans
desarrelats, que, a l’empara
dels nous Estats indepen-
dents, van pujar gràcies a la
corrupció i als negocis bruts.

La pàtria aliena de
Vikram Lall és una gran
novel·la africana feta de nos-
tàlgia i alhora d’esperança.


