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■ Joan Josep Isern

Ens agradi o no, a casa nos-
tra hi ha premis literaris per
a tots els gustos. Fins i tot
tenint en compte la sentèn-

cia que diu que hi ha gustos que es
mereixen unes quantes garrotades.
El cert, però, és que en aquests nego-
cis el prestigi el dóna la qualitat del
palmarès i en aquest sentit em sem-
bla que un dels premis més remarca-
blesqueavui teniméselMercèRodo-
reda de narrativa breu que en els dar-
rers anys han guanyat escriptors com
ara Palol, Rendé, Burgas, Pagès, Ba-
gunyà i, en ladarreraedició,elmallor-
quí Guillem Frontera.

Els dotze relats de La mort i la pluja
són l’evocació d’un espai mític –Ala-
nària, contrafigura del poble d’Ariany
on Frontera va néixer el 1945– i d’un
temps passat que ens arriba bella-
ment evocat per la veu del narrador
que ens parla –de vegades des d’un
claríssim primer pla, d’altres en una
posició més subalterna– de personat-
ges, situacions i records de mig segle
enrere, quan l’illa no tenia res a veure
amb el que és ara. Quan el pes dels
costums seculars senyorejava la vida
quotidiana i la devastació de la post-
guerra havia obert esquerdes en les
relacions entre la gent. És, per exem-
ple, el que conta l’amo en Tomàs a la
pàgina199: “Sapsquedeienenaquell
temps que jo parlava amb els cavalls i
les someres. És ben vera, però ho feia
perquèdurantmoltsanysnosepodia
parlar amb les persones”.

Belles històries mallorquines
Narrativa❚

Guillem Frontera és l’últim guanyador del premi de narrativa breu Mercè Rodoreda
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■ Amb estil sinuós
i una llengua plena
de sensualitat Guillem
Frontera ens fa
el retrat d’un món
perdut que ell coneix
i estima però sense
adherències
nostàlgiques ni
paradisíaques.
Un llibre bell que
sorprèn i emociona
a parts iguals
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magnífics relats ajudarà a recuperar-
nos en part d’aquesta mancança.

En una cèntrica llibreria barcelo-
nina un client li preguntava al llibre-
ter què en sabia de La mort i la
pluja. “És un llibre molt mallorquí”,
va ser la resposta. No puc jurar-ho,
és clar, però tinc la impressió que el
comentari arrossegava una certa
càrrega pejorativa. El client va obrir
el llibre, va passejar la mirada per un
parell o tres de pàgines i el va com-
prar. Va fer santament. I ho rubrico
amb tota la solemnitat que calgui.❋

Amb estil sinuós i una llengua
plena de sensualitat, Frontera ens fa
el retrat d’un món perdut que ell co-
neix i estima però sense adherències
nostàlgiques ni paradisíaques. Érem
així, ens diu, en algunes coses hem
guanyat i en d’altres hem perdut, què
hi farem. La mort, present en el títol,
però també la vida –la resurrecció
quesimbolitza l’altreelementdel títol:
la pluja– i, sobretot, el mar –o, més ex-
actament, l’enyor del mar que no
banya les terres d’Alanària– que sem-
pre està enfora, lluny de l’abast dels

vilatans, són alguns dels elements
simbòlics d’aquest llibre bell que sor-
prèn i emociona a parts iguals.

Almenys a Catalunya, Frontera és
un escriptor més prestigiós que lle-
git. Potser perquè no és prolífic, al-
menys pel que fa a llibres de narrati-
va. I és una llàstima, perquè els seus
articles de freqüència gairebé diària
al Diari de Balears denoten una ma-
nera de ser i de pensar que mereixe-
ria una difusió molt més àmplia de la
que fins ara té. Estic segur, per tant,
que la lectura d’aquesta dotzena de

■ D. Sam Abrams

El nou poemari de De Cara és
enèrgic fins al desbordament,

vívid, divers, autèntic i substanciós.
De Cara està trencant la closca de
seguretat i tranquil·litat de la poesia
catalana actual per anar més enllà a
partir d’una nova i espectacular
presa de consciència de la realitat.
Tant és així que quan llegim De Cara
tenim la sensació que el que hem
viscut fins ara ha estat, en definiti-
va, poca cosa. De Cara, un vitalista
extrem, ens força a tocar el foc de la
vida amb les mans i cremar-nos.

El secret de De Cara és que ell sap
perfectament que la renovació de la
poesia europea i internacional ve di-
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Lacapacitat d’incidir en la realitat
rectament de l’Europa de l’Est. Per
això, a la manera de Blaise Cen-
drars, De Cara planteja Postals de
cendres com un viatge amb tres pa-
rades: l’entorn immediat, els racons
de la memòria i, finalment, l’Europa
de l’Est (Rússia, Ucraïna, Bielorússia
i Txèquia). I en el decurs d’aquesta
travessia De Cara intenta portar-li la
contrària a Auden i el seu dictat de
“la poesia no fa que passi res” a
base d’afirmar que vol que la terra
sigui “alterada i alterable sota el pes
dels meus enunciats”. De Cara res-
taura a la poesia la capacitat d’inci-
dir en la realitat. I des d’aquesta po-
sició de poder, amb passió, criticis-
me i ironia repassa el món actual i
les seves fallades (corrupció, fragi-

Hilari de Cara planteja el seu
poemari ‘Postals de cendres’
com un viatge amb tres parades

AVUI

litat, cinisme, materialisme...) a la re-
cerca d’alguna garantia d’un mínim
de sentit i de continuïtat en la vida.

Sense claudicar però sense simpli-
ficar, Hilari de Cara aposta pel poder
final de la vida, la supervivència, la
passió, l’amor, la imaginació, la poe-
sia, les petites veritats, la imaginació,
la raó, la perseverança... És qüestió
d’encarar el món amb lucidesa i
ardor, tal com fa el poeta amb una
prostituta del barri vell de Praga:
“Jana no m’estima, estima els meus
doblers”. El poeta confessa que “Jo
em vendria, ho deixaria tot per un hi-
vern amb ella”. De Cara encara està
disposat a jugar-s’ho tot en la vida,
però sense perdre el món de vista ni
per un moment. Un llibre poderós.❋


	avui.cat
	avui_280608 : sup_a : 14 : Pàgina 14 


