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L'ànima dels colors

Neix a Barcelona el 1960. És autor dels poemaris La travesía innece-
saria i Antes de la nieve, de les novel·les infantils Els somnis de l’Aurèlia,
L’Aurèlia i el robaombres i Les granotes de la Rita, entre moltes altres,
dels reculls de contes Zugzwang i L’eloqüència de la nit i de les novel·les
Cinc nits de febrer i El silenci dels arbres, que va quedar finalista del
premi Llibreter 2004.
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oc entès com sóc en tècniques i instruments musicals, la primera vegada que
vaig llegir l’expressió “ànima d’un violí” va ser en la novel·la El silenci dels arbres, d’Eduard
Márquez (un autor que, com reconeixia a la nostra revista fa un mes, escriu una mitjana
de vuit a deu hores diàries. I ho fa tot escoltant música). Parlo de memòria: l’ànima del
violí és una fusteta col·locada entre la tapa i el pont de l’instrument. Una petita peça,
doncs, amb una funció estructural rellevant (un correlat molt adequat a la literatura de
Márquez, que del més petit extreu un material preciós). Si a El silenci dels arbres, per tant,
hi sortia l’ànima del violí (l’ànima de fusta i l’ànima que no és feta de cap material, sinó
d’emoció en estat pur), aquí hauríem de parlar més aviat de l’ànima dels colors. El
protagonista –un pintor anomenat Brandes, que ens fa participar d’una mena de dilema
moral que va haver d’afrontar un altre cèlebre pintor, en aquest cas documentat: Georges
Braque– acaba tenint l’obsessió per pintar el paisatge, o per repintar-lo, més ben dit
(molts anys abans s’havia hagut de guanyar el pa pintant postals). I així, si Perejaume s’ha
dedicat, els últims temps, a emmarcar la naturalesa per fer-nos adonar de la meravella
de cada relleu del paisatge o racó de camp, el Brandes de la novel·la acabarà acolorint
còdols de riu i fulles de falguera “per no perdre l’orpiment de vista” –és a dir, per no
perdre el món de vista, en expressió habilitada per a un artista de soca-rel.

El protagonista està malalt de càncer i rememora, de manera no lineal, la seva
existència. Durant l’Alemanya nazi, va haver de prendre aquesta decisió moral tan
important (una decisió en què concorren l’ètica i l’estètica d’una manera diguem-ne
bategant). Un herald de Göring li proposa de recuperar totes les seves obres requisades
a canvi d’una petita tela atribuïda –presumptament– a Lucas Cranach. Aquest quadre
representa una escena campestre protagonitzada per la Sagrada Família (ell hi veu una
escena protagonitzada per ell mateix de ben petit i els seus pares). A poc a poc anirem
descobrint el valor sentimental de l’obra: es tracta d’un tresor de família i, com qui diu,
de la baula que permet connectar –però no fer continuar– la cadena de la saga. L’ànima
del seu violí particular, doncs.

Brandes no s’ho pensa gaire –tot i que farà veure que sí. Torna a pintar amb
aquarel·les tots i cada un dels quadres desapareguts per tal de no desprendre’s de la seva
herència pictòrica. Aquest repintament de la seva obra –magnífica idea central de la
novel·la– permet rememorar els diversos “quadres” de la seva vida. La relació amb els
seus pares, la que manté amb dues dones ben diferents –una de les quals, venuda al
nazisme–, l’abandonament d’aquesta i del fill que hi va tenir al destí tan fosc del seu
poble... Márquez té predilecció per mostrar-nos, en les seves obres, l’execrable
creativitat de la barbàrie humana i de l’abjecció (ho fa, però, sense tintes fosques, d’una
manera artitzada: el sang i fetge no es deposa mai damunt el paper). L’“olor de fenol, pus
i suor” de les guerres conviu, tant en aquesta obra com en l’anterior, amb el desig per
mantenir la memòria i per definir una identitat, davant el perill de l’anorreament de la
dignitat. “Seria perfecte que la vida fos tan fàcil d’esmenar com un dibuix”, exclama el
protagonista. Però, en aquest sentit, una cosa és l’art i l’altra, la vida.

Exercici d’èkfrasi molt suggestiu, la història d’aquest llibre, i sobretot l’estructura,
no m’han convençut del tot. Hi detecto un to més erràtic que en les dues obres anteriors.
Del resultat final, no se n’acaba de traslluir la ingent feina de documentació i
d’elaboració de l’obra de què parlava Márquez en l’entrevista de Gutiérrez. Ara bé, com
passava en aquelles dues il·lustres predecessores, Márquez torna a exhibir una qualitat
admirable: en ben poques pàgines concentra una quantitat de temes i d’estímuls tan
diversos que gairebé fa marejar. Aquí, el personatge central pinta per ser més conscient
de l’essència de les coses (en l’anterior, un personatge mirava de fusionar la música i
l’ànima de cada lloc). Per altra banda, “què arribem a saber de les persones que hem
estimat?”, es pregunta Brandes, fent seva la motivació originària de la magnífica
història de Cinc nits de febrer.
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