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E n tots els llibres anteriors
d’Ignasi Mora s’hi veia un to evocador, una ex-
trema tensió del llenguatge, un gust pels detalls
més suggeridors. A Maig ens presenta un perso-
natge de vint-i-pocs anys, que als catorze va dei-
xar l’escola. Un dia topa amb la mirada d’una “ti-
gressa fina” al retrovisor del cotxe d’ella, i se’n
queda tan penjat que no se li acut altra cosa que
agafar el Seat Ibiza de son pare –una cafetera que
s’escalfa massa: sort d’una fanta de llimona que
contribuirà a la refrigeració– i començar a fer qui-
lòmetres a l’encalç de la xicona. “És un personat-
ge que no té res a veure amb mi. Tot neix d’una
anècdota que em va explicar un amic del meu
nebot, a qui li va passar una cosa semblant. A
partir d’aquí, deixes córrer el personatge...”

I a fe que corre, el nano. El viatge arrenca al
poble de Bellreguard i acaba a València capital,
on la humanitat és més diversa que a comarques.
Hi ha negres, per exemple. Una ciutat, com re-
flecteix Mora, on tothom parla en castellà. El
noi s’espera a l’entrada del bloc d’oficines on s’ha
entaforat la xica. Ella no en surt mai més, i ell,
de tant esperar, acaba desesperat. Resulta que hi

ha una altra sortida que no havia controlat. Bé,
no és greu. L’endemà es trobaran, i naixerà entre
tots dos una passió més africana que no pas va-
lenciana. Jo continuo entestat en el personatge
del noi. ¡Que diferent de tot el que havia escrit
fins ara! “No, no ho crec. El canvi no és tan dràs-
tic. En el fons, el que volia explorar era, una vol-
ta més, la fusió entre la llengua culta i la llengua
col·loquial. M’encanta, aquest maridatge. Sóc un
lector apassionat de Josep Pla, que practicava
molt bé aquesta barreja subtil: en el seu cas, en-
tre el seu dialecte empordanès i la llengua culta.
Pense que hi ha molts escriptors valencians que
han seguit aquesta manera d’escriure, i se n’han
sortit prou bé”.

Segur. Jo, però, sóc pesat de mena. Curiós,
aquest personatge del noi. I la tigressa, també.
Això és un amor a primera vista, una passió furi-
bunda... “Recordo que llegint Guerra i pau vaig
trobar un personatge secundari que em colpí molt.
Amb la meva narrativa, perseguisc personatges
amb vida pròpia, que, encara que no tinguin gai-
re o res a vore amb mi, responguin a una pulsió
interna molt humana, meva o no”.

Diu que ara està treballant, per a la seva prò-
xima novel·la, en un personatge de 47 anys, met-
ge de professió. El tema que s’hi aborda és el de
la mort. Un altre canvi significatiu. A Maig ni
s’ensuma, la mort. Si no es moren de cansament
de tant follar... “Una novel·la és la transposició
d’un estat mental. Darrere hi ha plantejaments
concrets, una concepció artística que es corres-
pon amb el món actual”. Jo, al món actual, hi
veig una gran quantitat de “tigresses fines”, però
em costa més de trobar-hi nois amb una tal ca-
pacitat de resolució –encara que sigui per resol-
dre la satisfacció del seu desig. Una frase del lli-
bre, per fer boca: “Era com si m’haguera pallejat
i la meua energia se’n fugira vàter avall”. No és
Ferran Torrent. És Ignasi Mora, que obre el camp
dels seus interessos narratius.

Per cert, Maig és el nom de la noia. No per
res: ell la coneix un mes de Maria, i ella improvi-
sa el seu nom de fonts. Abril, sí que ens sonava:
d’aquella sèrie, ¿Nissaga de poder, es deia? ¿Però
Maig? Pel que fa a la professió de la xicona, reste
amb la boqueta tancadeta. No és –us ho avanço–
dependenta del Caprabo.

Ignasi Mora (Gandia, 1952) acaba de publicar la novel·la Maig (Moll), un
experiment molt allunyat de la narrativa que havia practicat fins ara.

Anteriorment havia publicat les novel·les Finale (1990), Les veus de la família

(1992) i Mela (1997), com també el dietari Un corrent interminable (2003), que ell

mateix descrivia així: “un corrent interminable de ficcions o de realitats que

flueixen com l’arena en el puny”. Amb aquest darrer llibre, va ser finalista del

premi Josep Pla 2000. El que va guanyar Empar Moliner –la senyora que sortia a la

portada del Benzina de maig– amb Feli esthéticienne. (Text: Jordi Llavina)

“La novel·la és la
transposició d'un
estat mental”




