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Quan Nóra O’Bren-
nan, per raons
melodramàti-
ques, se’n va a
Amèrica deixant

la Gran Blasket, l’illa davant
de la costa d’Irlanda on va
néixer, “es mossega el llavi in-
ferior i deixa anar un gran
sospir”, i amb el sospir se li
escapa l’octosíl·lab que és el
títol d’aquest llibre. Al cap
d’unes quantes pàgines,
abans de morir, diu al seu fill:
“Respira l’aire de l’Illa, la
meva Illa, que jo ja no veuré
mai més”. Salto unes quantes
línies i el paràgraf acaba així:
“Digues això a l’Illa, a la meva
Illa: El meu cor cap a tu per
sempre”. No són les úniques
vegades que apareix el títol

dins del text, però amb
aquestes n’hi ha prou per en-
tendre la gravetat del proble-
ma. I del poema.

Certs paral·lelismes
Quan un català escriu una
novel·la que parla d’“un món
que ja no existeix” (paraules
de la contracoberta), està
justificat el temor. Serà llegi-
da inevitablement com una
metàfora de la Catalunya
d’avui. Certs paral·lelismes,
com el cas de la llengua (a la
Gran Blasket la primera llen-
gua de tothom era l’irlan-
dès), són obvis, i suposo que
un llibre com aquest s’ha es-
crit comptant que els lectors
ploraran de gust per la vida,
més aviat esmorteïda, de l’ir-

landès perquè, primer de tot,
tenen ganes de plorar per la
vida, que no qualificaré, del
català. Tot són maneres d’ali-
mentar-se la depressió.

Nel·lo repassa amb aire
desmaiat com era la vida a la
Gran Blasket, deshabitada
des del 1953, amb el pretext
de registrar els records d’un
moribund, que hi va néixer i
que mor a Mallorca. La in-
fància d’aquest personatge,
el seu primer amor (la mes-
tra del poble), l’aparició d’un
estrany (fill de Nóra O’Bren-
nan) i unes morts cap al final
són la mica d’argument que
hauria d’aguantar la matèria
evocativa que constitueix
bona part del llibre. I potser
l’aguantaria si l’estil hi

acompanyés amb eficàcia.
Nel·lo té una manera d’es-

criure grisa i polida, que es
deixa llegir sense molèsties
i sense interès. Hi ha clixés
que no escauen en un llibre
que vol ser poètic (“després
d’aquells sis dies de parèn-
tesi hivernal”), hi ha frases
allargassades (“va mirar per
últim cop en Fearghas Mori-
arty, l’ésser repugnant que
l’havia deixat prenyada de la
criatura que duia al ventre”;
¿la podia dur en algun altre
lloc?), de vegades el narra-
dor se’ns dirigeix com si els
lectors fóssim una classe de
primària (“Imaginem-nos,
per exemple, que una dona
es posava de part i la cosa es
presentava complicada”, i pel
context aquesta primera per-
sona del plural només pot re-
ferir-se als lectors i a l’autor,
que de seguida ens explica
això que ens imaginem).
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Si, com s’ha dit tantes vega-
des, l’ànima russa és més
aviat un invent literari de la
novel·la del segle XIX que no

una realitat històrica, si es pot dir que
Rússia és més un espai literari o ima-
ginatiu,unaenormefaula,quenouna
col·lectivitat humana que avança
unida en la història, aleshores no hi
haurà cap dubte que l’últim llibre de
Francesc Serés (Saidí, 1972), Contes
russos,ésunaobraquepertanyal’alta
literatura, un conjunt de narracions
que reconcilien el lector amb la narra-
tiva breu, un volum d’una inqüestio-
nablenormalitat europea. Ja fatemps
que Serés, que va guanyar el Premi
Nacional de literatura amb el llibre La
força de la gravetat (2006), ha deixat
de ser només l’autor de les impressio-
nants tres novel·les reunides sota el
títol De fems i de marbres (2003). En
elmarcd’unprojecte literaricoherent,
també ha donat a conèixer els repor-
tatges narrativitzats sobre la realitat
real de Matèria primera (2007), i una
propostateatral,Caureamunt (2008).
Amb set llibres publicats, Serés ha
anat aixecant una cartografia de la
memòria col·lectiva destinada a resti-

tuir la dignitat de lesvides minúscules
dePierreMichon,de lesvidesdemes-
tres i obrers, de pagesos i estudiants,
de gent gran, aparentment sense bio-
grafia però amb tots els seus obsta-
cles, dureses, tristeses i, també, peti-
tes o grans alegries.

A La força de la gravetat ja hi havia
un epígraf firmat per una suposada
Irina Mendelèieva, autora d’uns Con-

tesdecolorrus.Hiparlavadelaresig-
nació d’uns habitants que s’havien
acostumat a conviure amb una força
de la gravetat més gran que en qual-
sevolaltrepaís.Ara, lamateixaideaes
desenvolupa en la narracióLa guerra
dels voromians. A Voromir, tot costa
més esforç. La força de la gravetat és
més elevada que a la resta de Rússia i
del món. Als habitants, els canvia la
veu i quan parlen fan les vocals més

obertes que enlloc més. La repobla-
ció de Voromir amb gent russòfona
porta problemes: als nouvinguts els
surt una gepa, el cap els pesa massa,
lesespatllesse’lscorben...Contesrus-
sosésunesplèndidvolumdenarraci-
ons presentat com una antologia fic-
tícia. Serés s’ha inventat una antòlo-
ga i traductora, Anastàssia
Maxímovna, amb la qual ha seleccio-
nat 21 contes de 5 falsos escriptors
russos contemporanis. Les narraci-
onsapareixenordenadesdelpresent
al passat, i els escriptors hi són pre-
sentats amb la seva biografia, llibres
publicats i ressò de la crítica, amb pi-
cades d’ullet a Puixkin, Gògol,
Txékhov i Bulgàkov, però també a
Jane Austen, Isaac Babel, Kafka, Na-
bokoviSalinger.Desdoblatenaques-
tessiscreacionsdetemes,estils ièpo-
quesdiferents,disfressatenaquestes
noves personalitats, que no arriben a
ser heterònims, Serés construeix una
ficció sobre una altra ficció, i s’aproxi-
ma a allò que una possible Rússia pot
tenir de més inabastable, de més ine-
fable, de més profundament literari.
Amb els anys, Serés ha anat abando-
nant l’estil solemne i sentenciós que

caracteritzavalatrilogia ion,devega-
des, l’esforç d’escriptura s’arribava a
fer massa evident (tot i que sempre
era reeixit) i ara opta per narracions
ràpides i efectives, que commouen i
diverteixen, una mica brusques, so-
vint en primera persona.

L’òptica de la gent del carrer
En els contes, hi desfilen els grans
damnificats de la història, personat-
ges que observen amb estupor com
les coses es decideixen sense que ells
mai hi puguin intervenir: hostesses
de companyies aèries low cost, nois
senzills que aspiren a casar-se amb fi-
lles d’empresaris d’exportació, juga-
dors d’escacs que han passat de ser
mestres internacionals a jugar al car-
rer, astronautes abandonats en naus
fora d’òrbita, espies soviètics que as-
sisteixen des dels Estats Units, estu-
pefactes, a la caiguda del Mur de Ber-
lín, un mecànic i una pagesa, com els
dels cartells de la falç i el martell, pro-
tagonitzant una història d’amor però
amb els cossos mutilats per màqui-
nes, etcètera. La història política s’ex-
plica des l’òptica de la gent del carrer,
condemnada a viure i patir el mateix
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El dia que Albert Balasch considerarà rebaixar
d’un sol grau el nivell d’abstracció de les seves

composicions, aquest país arribarà a descobrir
una de les seves veus poètiques més significati-
ves. Mentrestant, tanmateix, la dicció afectada-
ment hermètica dels seus versos continua clamant
en un desert en què l’expressió, buida d’humani-
tat, esdevé fatalment inaudible. I el cas és greu
atesa l’ambició extraordinària del projecte que,
un cop més –per a qui no recordi el disseny meti-
culós de títols com ara Decaure i Les execucions–,
frega una altura que la desproporció mateixa con-
demna a resultats insuficients: La caça de l’home
té com a objecte manifest esdevenir un King Lear
de la forma lírica. El llibre cita en epígraf el gegan-
tí personatge de Shakes-
peare, el de més dissor-
tat destí de tot el seu tea-
tre, i anuncia en efecte
que és la història d’un
home vell que “va co-
mençar a preguntar per
la seva vida”. L’obra as-
sumeix fins i tot les exi-
gències del model clàs-
sic de la tragèdia: cinc
episodis alternats amb
ideals intervencions del
cor, uns interludis en
prosa que contrapunten
les seccions extenses,
també rigorosíssimes:
totes amb cent versos
disposats en dístics de
vuit i deu síl·labes. Una
estructura, doncs, tan
calculada com rotunda.

La llàstima és que, pri-
vat de cap pretext sostin-
gut, dispers en la línia dis-
contínua d’unes foguera-
des simbòliques brillants
però isolades, confiat només a la sort d’un efectiu
to sentenciós, el poema no aconsegueix imposar-
se al lector més que com l’habitual retret a la misè-
ria del llenguatge, en la consciència que “hi ha algu-
na cosa de repugnant en això d’estendre síl·labes”.
Amb menys contorsions que els altres, el segon epi-
sodi (Col·lapse) deixa almenys endevinar què po-
dria ser aquesta poesia subjectada a un ordre no so-
lament formal.

Que ningú dubti, però, de l’alè poètic de Balasch,
o de la seva deliberació. En començar la tragèdia
que coneix tan bé, quan Lear espera de les seves fi-
lles les paraules que expressin l’amor que li tenen,
la menor de les tres, amantíssima però íntegra, pen-
sa d’ella mateixa: “Pobra Cordèlia, sé que el meu
amor és molt més ric que no la meva llengua”. Arri-
bat el seu torn, tot el que diu és: “Res”. I el rei, abans
de desterrar-la, li recorda que “del no-res no en surt
res”. Potser la nostra ingratitud és la mateixa del rei
Lear; però potser com ell als espadats de Dover,
també descobrirem en un futur l’“ànima pura” de
Cordèlia, amb qui “anirem traient / l’entrellat del
misteri de les coses”.❋
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Francesc Serés ha publicat un recull de narracions en què ‘s’amaga’ darrere d’uns suposats autors russos
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que vivia el país: hi ha un funcionari
de l’Enciclopèdia Nacional, instru-
ment de control de la dictadura, en-
carregat de redactar l’entrada nas,
que és ascendit. Els personatges de
La culpa, calumniats, espiats, sancio-
nats i depurats durant vint-i-dos
anys, es retroben, sense arribar a sa-
ber de què se’ls acusava ni qui els va
delatar. A La transparència del mal,
unafamília tornapatèticamentacasa
després del desastre de Txernóbil.
Han de cremar-ho tot per lluitar con-
tra un monstre que deforma els ho-
mes però que “no té forma, ni massa,
ni pes, no es pot veure enlloc”.

Amb aquest llibre, Serés torna a si-
tuar-se en el centre dels debats de la
literaturaqueesfaavui: ladignificació

delavidaquotidiana,elsusosiabusos
de la memòria, la manipulació de la
història, el fracàs de les utopies. La
sevaRússiafaòbviamentdemirall.Se-
réshadeixat laCatalunyaempolsega-
daironyosadelsúltimsllibresihaop-
tat per una Rússia neta i gelada, amb
“un fred d’una transparència sòlida”.
Però,enrealitat,comdiuelmateixau-
tor, també Saidí és Rússia i també In-
certa glòria pot ser una gran novel·la
russa. Perquè Serés adopta l’actitud
d’allò que el sociòleg alemany Niklas
Luhmann anomenava l’“observador
de segon ordre”: és el que observa
l’observador en posició d’observar.
Potser,avui,aquestaésl’únicamane-
rad’eixamplarlespotencialitatsi l’ima-
ginari de la literatura catalana.❋

Pobra
Cordèlia

Poesia
Pere Ballart

La caça de l’home

Albert Balasch
Premi Sant Cugat a la
memòria de Gabriel Ferrater
Edicions 62
Barcelona, 2009
Preu: 15 euros
Pàgines: 80
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La redacció, correcta al

marge d’aquests defectes,
no és suficient quan es trac-
ta de descriure les emocions
dels personatges. La màxi-
ma no diguis, mostra –una
recepta que recomanen en
tots els tallers literaris– és
del tot ignorada. Nel·lo, en
aquests casos, entén que
està obligat a fer literatura, i
només la sap fer tronada
(“En canvi, en tot el que va
venir després no volia ni
pensar-hi. Era com un mar
negre de tempesta que havia
espatllat les coses”). Perquè
el desconcert sigui complet,
a mesura que passen les pà-
gines es veu que han maque-
tat el text deixant, sempre
que s’ha pogut, un apòstrof
penjat al final de línia, cosa
que, com amb tants llibres
que surten, fa sospitar que
no se l’ha llegit ningú abans
d’enviar-lo a la impremta.❋ 1 2 3 4 5

Nel·lo, que escriu
d’una manera grisa i
polida, que es deixa
llegir sense molèsties
i sense interès,
repassa amb aire
desmaiat com
era la vida a la Gran
Blasket, deshabitada
des del 1953, amb el
pretext de registrar
els records d’un
moribund, que hi va
néixer i que mor a
Mallorca

David Nel·lo ha guanyat
el Marian Vayreda

JOSEP LOSADA
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