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J.L. Giménez-Frontín presenta ‘Los
años contados’ (Bruguera), les
memòries d’una generació que es
va haver d’inventar el país

Les memòries de Laye

H
i ha llibres que en la
joventut et transfor-
men la vida. Em va
passar amb dos de
J.L. Giménez-Fron-

tín: Las voces de Laye, poemari
que va publicar Hiperión, i Cono-
cer el surrealismo, un dels manu-
als de Dopesa que ens servia per
obrir els ulls davant autors i movi-
ments d’una manera amena i di-
dàctica. Las voces de Laye, amb
una cita inicial de Palau i Fabre,
haviaestatpreceditperunaltre lli-
bre de poemes, La sagrada fami-
lia, guia sentimental per a molts
dels meus amics, avui pràctica-
ment tots desapareguts del popu-
lar barri de la Sagra. En relació a
Conocerelsurrealismonoméspuc
dir que vaig extreure’n cites per
penjar-les a les parets de la meva
habitació de casa dels pares. Fron-
tín, com Panero, Comadira i Gim-
ferrer, es va convertir en un dels
escassosautorsviusquevenerava.
El poeta, a més, era un dels culpa-
bles,ambJ.M.Carandell,delsuple-
ment literari del Tele-exprés, un
dels primers espais de la premsa
que vaig seguir amb devoció.

Aquestesvanser lescredencials
d’un escriptor, amb qui després he
pogut compartir espai als diaris i
al circuit que manté la ciutat cul-
turalmentviva,abandadels fastos
institucionals i de la subvenció
clembuteritzada. Frontín presen-
tarà demà a la Central del Raval
Losañoscontados(Bruguera),un
extens volum de memòries en què
repassa la vida, focalitzant alguns
dels moments intensos de la Tran-
sició, on va crear una obra obertu-
rista. Anys de profunda transfor-
mació de la societat vistos des de
la mirada del poeta que mai no re-
nuncia a intervenir des de les tri-

bunes o la vida quotidiana, ja sigui
relatant-nos un terrible barri de
Cartagena durant el servei militar,
l’ús de l’LSD o les vivències bohè-
mies. A diferència d’altres memò-
ries, Los años contados no és una
borratxera egòlatra o un recomp-
tedebatalletes.Lanostàlgiaqueda
al marge davant l’impuls del relat.
Frontín traça un recorregut des de
la infantesa fins a la Barcelona del
canvi de segle. Enmig, períodes
com els hippisme o els interlocu-
tors intel·lectuals. Tampoc obvia
els anys al capdavant de la Funda-
ció Caixa de Catalunya, amb un
final traumàtic motivat per les fa-
mílies dels patricis del país, que
han dominat el teixit ciutadà des
de la socialdemocràcia, catalitza-
dora i somnífer de les aspiracions
catalanes.

Les memòries, basades en la
descripció de fets i escrites amb
nervi i rigor notarial sense trans-
cendentalismes, tenen escenes di-
vertides com l’ocupació reivindica-
tiva d’un edifici durant el franquis-
me, amb Joan Marsé cridant-li
“senyoreta” a la líder Lídia Falcón.
La supervivència econòmica dels
escriptors, la desvertebració fami-
liar i les iniciativesd’unageneració
que es va haver d’inventar el país
apareixen amb un punt d’ironia.
La dosi justa de sornegueria da-
vant una societat com la nostra,
que sovint es podria llegir com una
novel·la del sicilià Leonardo Scias-
cia.Aquísense la lleidelsilencima-
fiosa, tan present d’altra banda en
la pax olimpica perpètua on vivim
plàcidament instal·lats. Los años
contados és una anàlisi completa
de tres dècades fonamentals, amb
radiografies i TAC en tres dimensi-
ons: la humana, l’artística i la soci-
al. Sense mossegar-se la llengua.■Giménez-Frontín amb el seu fill Daniel sobre una BSA de la Segona Guerra Mundial ■ AGF

David Castillo
Dins el circ itinerant

ElComentari Enric Sòria

Més enllà del vendaval de
disgustos i de recels bor-
saris, aquests també han

estat dies de premis importants.
Dijous passat es concedia el Nobel
de literatura a Jean-Marie Gustave
Le Clézio, un novel·lista veterà i
consistent que, com sol passar a la
majoria de la narrativa francesa
actual, interessa però no apassio-
na. Més a prop nostre –i de lectura
més apassionant, al meu enten-
dre–, el Premio Nacional de poesia

Premis

que concedeix el ministeri de Cul-
tura espanyol ha recaigut en Casa
de misericòrdia, de Joan Margarit.
S’ha escrit, amb raó, que aquest
premi no s’atorgava a un llibre en
català des de 1989, en què el va
rebre Pere Gimferrer amb Venda-
val, justament.

Com que han passat molts anys
i, afortunadament, la poesia cata-
lana ha viscut des del 1990 una
molt bona temporada, amb una
notable collita de destacades

obres mestres, s’ha dit que el mi-
nisteri ha desatès massa aquest
esplet per culpa dels consabuts
tics centralistes. Sens dubte, és
així. Però igualment es podria
haver criticat l’actitud d’alguns ju-
rats catalans d’aquest premi, que
es deixen portar més per les seues
fílies i fòbies personals que per la
defensa de la qualitat dels seus
col·legues. En qualsevol cas, el mi-
nisteri no guardona una literatura,
sinó un llibre, i enguany la conces-

sió ha estat un encert, perquè
Casa de misericòrdia és un poe-
mari excel·lent, profund, amarg i
savi, i perquè s’inscriu amb un pes
propi dins d’un cicle extraordinari
que arranca a Estació de França i
on el poeta ha anat revisitant i ju-
dicant el temps que li ha tocat de
viure. Per descomptat, qualsevol
de les baules d’aquest cicle hauria
merescut de sobres aquest
premi. L’ha rebut ara, i estem
d’enhorabona.

El recentment
premiat ‘Casa de
misericòrdia’, de
Joan Margarit, és un
poemari excel·lent,
profund, amarg i savi
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