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Traducció de Mònica Pagès
Premi Independent Publisher Book
Awards 2005. Pagès Editors
Lleida, 2006

Anna Tomàs

U
ndiaprimave-
renc de 1998,
John W. Mil-
ton conduïa
pels camps de

Minnesota escoltant la ràdio
quan va sentir que el locutor
deia: “Avui és 24 de març,
l’aniversari de la mort
d’Enric Granados, que va
morir aquest mateix dia
l’any 1916 al Canal de la Mà-
nega”.Aquellesparaulescan-
viarien el rumb dels 6 anys
següents de la vida de Mil-
ton. La música del composi-
tor i pianista català, escolta-
da un cop i un altre durant la
seva joventut, havia aflorat
de nou dins la seva ment i,
juntament amb un fort ins-
tint periodístic, el duria a hi-
potecar la seva granja a
Afton (Minnesota) i em-

prendre un llarg viatge pels
Estats Units i Europa per tal
de poder conèixer els esce-
naris i els descendents
d’aquells que van relacio-
nar-se amb el músic català,
nascut a Lleida el 1867, en
els darrers anys de la seva
vida. El resultat de l’aventu-
ra d’aquest historiador tenaç
és El rossinyol abatut, una
rigorosa novel·la històrica
que redescobreix Enric Gra-
nados com un dels millors

artistes del seu moment,
després de quasi cent anys
de poc ressò artístic.

El llibre recrea el dia a dia
del compositor des del 1899
fins a la seva mort prematu-
ra, el 1916, quan un subma-
rí alemany va torpedinar el
vaixell Sussex en què viatja-
va en companyia de la seva
esposa. Anava de Londres a
Barcelonadesprésd’estrenar
Goyescas a Nova York. Mil-
ton, igual que feia Tracy Che-
valier a La noia de la perla i
Boris Pasternak a Doctor Ji-
vago, captura el temps de
Granados fixant-se en els de-
talls. La tècnica narrativa del
llibrerecordaforça ladelguió
cinematogràfic, amb la qual
cosa les diferents escenes
breus són dibuixades tenint
en compte tant el diàleg com
l’escenari. El lector, mentre
passa les més de 500 pàgines
del llibre, viatja de la fi de
l’època victoriana fins als
anys immediatament anteri-
ors a l’esclat de la Primera
Guerra Mundial, passant per
l’esplendor i declivi del Mo-
dernisme; des de Barcelona,
Tiana i Puigcerdà fins a Nova
York i Washington, fent es-
cala a Londres i París.

D’aquesta manera, a més de
relatar els èxits, decepcions i
projectes de Granados,
l’autor ens brinda un acurat
retrat de l’aspecte i les idees
de les personalitats de l’Eu-
ropa de fin de siècle: Rusiñol,
Utrillo, Falla, D’Ors, Debussy,
Fauré, etc. Entre tots ells,
però, sobresurt el violon-
cel·lista Pau Casals, íntim
amic de Granados. Les pàgi-
nesdedicadesa lessevescon-
verses erudites i als mo-
ments de rauxa compartits
són de les millors del llibre.

Tocs d’intriga, romanticisme,
humor, enjòlit quotidià i tra-
gèdia, amb diàlegs versem-
blants, eviten que el text es-
devingui feixuc i demostren
que va ser tot un encert de
Milton haver preferit el gè-
nere de la novel·la històrica
a la biografia, per relatar els
anys en què la trajectòria de
Granados, com a home i
com a músic, adquireix to-
nalitats contrastades i arri-
ba al seu punt àlgid. El rossi-
nyol abatut farà les delícies
de qualsevol a qui agradi la
narrativarealista ielmónar-
tístic. La traducció de Mòni-
ca Pagès és impecable.

Crítica

Narrativa
La mitad sombría
Flavia Company
DVD. Barcelona, 2006

Carlos Zanón

El 25 de maig del 1965
Muhammad Ali s’en-
frontava a Sonny Lis-

ton. El bo de Sonny no va
tenir opció. En el primer
minut del primer assalt ja
preguntava qui s’havia dei-
xat la porta oberta. Una
cosa semblant passa amb el
nou llibre de Flavia Com-
pany. Però en una novel·la
el lector s’aixeca del KO i de-
mana més bufetades. I aquí
està el ser o no ser de La
mitad sombría.

La primera part del lli-
bre promet moltes coses.
S’instal·la en una prosa
efectiva. Ràpida de peus i
de reflexos. Pinzellades
que defineixen ambients i
personatges que il·luminen
els assalts breus que l’au-
tora ha anomenat escenes.
És dura, d’un tremendis-
me oníric, gairebé al·luci-
natori. L’autora sap fer
anar el tempo, la intensitat
de la narració, la creació de
personatges que de segui-
da deixen de ser paper. El
collage de tres vides a les
quals només un pas les
situa en via morta. Una
fracció de segon, una casu-
alitat o el destí, que potser
no existeix, però que a ve-
gades sembla que ho canviï
tot. La violència com a salt
al buit. En aquest primer
assalt el lector es frega les

mans, perquè ha trobat
una bona novel·la. Li estan
clavant una pallissa i algu-
na cosa li diu que s’aferra-
rà a aquestes pàgines fins
al final.

Però tot canvia a partir
d’aquesta cinquantena de
pàgines inicials. Per decisió
tècnica, Flavia Company,
responsable d’una extensa
obra narrativa –Querida
Nélida, Saurios en el asfal-
to i Melalcor–, decideix in-
tentar guanyar el combat
als punts i no per KO.
D’acord. Cap problema. La
violència passa a interiorit-
zar-se. Els punys esdevenen
coixins i els cops, amargues
encaixades de mans.

Jacobo, Algo i Ename, aquests
tres sense sostre que han
creuat la línia de la llum,
són el subministrament de
vida per a la narració. Han
passat al món dels no-
morts. Trencats de secrets,
estableixen noves regles,
l’slow és arriscat. I així, en
ocasions el soma no arriba.
El transmissor d’emoció o
empatia, en ocasions, que-
queja. Fins i tot quan l’auto-
ra continua triant les dis-
tàncies curtes. I això mal-
grat que en l’últim tram la
prosa i la història sembla
que tornen a connectar. I
que hi ha alguna cosa hip-
nòtica en el deambular per
les pàgines de La mitad
sombría.

No és menys cert que a
més d’un li pot quedar una
sensació viscosa. Que li han
pispat la resta d’una bona
novel·la. Amb tot, combat
als punts.

Primer minut,
primer assalt

Els últims anys
d’Enric Granados

Assaig/Poesia
Ales que s’obriran
a un nou embat
Jean Serra
Documenta Balear. Palma, 2006
Vida guanyada
Jean Serra
Jardins de Samarcanda. Vic, 2006

Andreu Gomila

En el primer llibre,
crec, de prosa poèti-
ca de Jean Serra (El-

Biar, Alger, 1952), Poema
al pare (1987), l’autor feia
palesa la seva devoció pel
seu mestre en una compo-
sició entranyable, El poeta,
on descrivia com havia co-
negut Marià Villangómez
(Eivissa, 1913-2002). El re-
cordava passant en moto
camí de Sant Miquel de Ba-
lansat per davant de casa
seva. El text demostrava
com l’admirava. L’autor
d’Elegies i paisatges havia
esdevingut definitivament
la mena de mite humà en
què es converteixen molts
poetes per als seus deixe-
bles. Un sentiment que ve-
rament ha acompanyat
tota l’obra creativa de Serra
i que també ha tingut la

seva projecció en articles i
conferències, on ha inten-
tat acostar-se al poeta des
de molts angles: l’humà,
l’artístic, l’erudit, etc.

No hi ha gaire obra al voltant
d’un dels escriptors més im-
portants del segle XX cata-
là i aquest Ales que s’obri-
ran a un nou embat és una
molt bona notícia que ens
permet veure entre basti-
dors un dels millors cons-
tructors d’imatges de la
nostra literatura. El títol del
llibre escollit per Serra, pro-
vinent d’un vers de Sonets
de Balansat, n’és la prova.
Ho diu ell mateix: “Qualse-
vol cosa és bona per llegir la
poesia de Villangómez”. I
aquest volum ens provoca
el desig de capbussar-nos-
hi, ja que es pot veure la ti-
midesa de l’autor, el seu
deler per la perfecció for-
mal, l’allunyament volun-
tari de l’Escola Mallorqui-
na, la importància de la
terra i la gent, la seva his-
tòria personal, la fe en la
creació o de quina manera
l’influeix Antonio Macha-
do, autor que serveix de
leitmotiv a Serra per parlar
del mestre en molts dels es-
crits d’aquest recull.

La tasca comparativa de
Serra és força interessant:
posa un al costat de l’altre
poemes de tots dos poetes
per veure com l’autor anda-
lús banya com un lent plu-
gim l’obra de l’eivissenc,
com El cop a la terra prové
d’uns versos de Soledades,
com comparteixen l’amor al
paisatge, el poder descriptiu
i la capacitat de suggerència.
Un tret, aquest darrer, que
també posseeix Serra i que
ha demostrat darrerament
amb escreix a través dels lli-
bres que l’han consolidat
com una de les veus més po-
tents del nostre temps. La
seva obra més nova, Vida
guanyada, és una de les
més abstractes de l’autor, on
potser s’endinsa més en els
elements que nodreixen la
creació artística per reflexi-
onar sobre l’entorn que li ha
tocat viure. Com Villangó-
mez, Serra ordeix metàfo-
res excel·lents i empra l’au-
tobiografia com a motiu.

L’oblit, el silenci, l’abandó
i la destrucció, però també
l’amor, el desig i la paraula
recorren Vida guanyada.
Un llibre íntim i, de vega-
des, dur i directe, com al
poema A la tassa del silenci,
on repassa totes les misèri-

es que l’envolten i s’adona
que clama en el buit, que
ningú no l’escoltarà. A la
frontera és un altre dels tex-
tos clau del volum, ja que
l’autor es presenta en tota la
seva dimensió, com un
home que camina pel de-
sert, tot i que ple de possibi-
litats. Finalment, afirma:
“La frontera ets tu”. Una
manera de fer avinent que
ho tenim tot al nostre abast
i que si tot s’asseca i es mar-
ceix és perquè volem que
així sigui.

Serra demostra que les alesde
Villangómez continuen ba-
tent, així com la sòlida tra-
dició de poesia en prosa de
les lletres catalanes. Vida
guanyada és un exercici bri-
llant, la tercera part d’una
trilogia integrada per Des de
la quietud (2003) i Convo-
cat silenci (2001), on l’autor
se’ns presenta madur i amb
ganes de prendre una altra
via, característica de l’obra
mutant de Serra.

Com diu a Com una con-
quista, som fets a mida dels
somnis i de les temences. I,
com afegiria Villangómez,
“la veu pura / obre més els
profunds interrogants” (Ele-
gies i paisatges).

Flavia Company ha escrit una nova novel·la. CRISTINA CALDERER

Les ales de Villangómez

Enric Granados. SP


