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Va néixer a Sant Feliu de Guíxols l’any 1969. El seu primer llibre,
Entomologia (1997), va guanyar el premi Documenta. Pere Marín (1998)
va ser la seva primera novel·la. Amb Bones notícies (2001) va proposar
una mirada torbadora a les intimitats de la vida en parella. Petita crònica
d’un professor a secundària (2001) va donar-lo a conèixer al gran públic.
Amb Goril·la blanc (2002) es va introduir en el gènere de l’autobiografia.
La seva novel·la Rodalies (2004) va guanyar el premi Sant Joan i el premi
Nacional de Literatura.
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oni Sala va dir adéu a l’any 6 amb un nou llibre. Des de l’any 1997 –el
d’Entomologia, el primer–, pràcticament n’ha tret un cada any. No, perdó: el 99 no
en va publicar cap. Però, en canvi, l’any següent es va excusar de no haver acudit
puntual a la cita amb els seus lectors l’any anterior oferint-nos-en dos. Massa llibres.
Es corre el risc de saturar els llegidors. Les seves raons deu tenir. Sala, tot i això, és
un escriptor de pedra picada, coneix bé l’ofici i tot ho fa, com a mínim, amb correcció.
Potser fins ara no ha firmat cap obra mestra. Però tampoc no ens ha regalat cap
bunyol (els que n’hem produït algun sabem quina importància té, això). L’hi he llegit
tot: tant els relats i les novel·les com els llibres de reportatge literari –la prosa de no
ficció, que en diuen aquells mateixos. Tot. Per mi, Pere Marín (novel·la) i Petita
crònica d’un professor a secundària (reportatge literari) continuen sent les fites en un
i altre gènere. Però Rodalies –l’obra que va guanyar el premi Sant Joan i, amb
polèmica, el premi Nacional– també té un disseny que aprecio, i una singularitat en
el personatge principal –sense nord, com tants altres de l’autor–, molt estimable.

Ara, Sala ha volgut retre un homenatge a tres creadors catalans que “els seus
seguidors fruïm directament, immediatament, perquè encara no han estat ni gaire
popularitzats pels mitjans ni massa baquetejats pels estudiosos” (afirmació molt
discutible: tots tres són creadors consolidats i ja no tenen res d’extraoficials: la música
de Comelade sona arreu; Casasses és el gran guru de la poesia catalana actual;
Perejaume és un artista reverit i de referència). Això que dic dins el parèntesi no
exclou, esclar, que comparteixi el gust de Sala pels tres creadors.

Sala escriu un reportatge per a cada un d’aquests artistes. Abans, però, passa
moltes hores amb ells (i abans, per descomptat, n’ha passat moltes més fruint-ne a
casa). Acompanya Comelade en un concert a Figueres; Casasses, en una escapada
empordanesa; segueix Perejaume en una excursió pel Montnegre –que, en una altra
avinentesa, esdevé un viatge Monegros enllà. El cronista reporta infinitat de detalls
dels retratats: de la constitució progressiva de l’homenot en què s’ha convertit cada
un d’ells, però també, molt més, de l’home de geni que viu pel seu art i que les passa
putes com tothom que no viu de renda. Sala els ha volgut fer un reconeixement no
ditiràmbic: menja amb ells, riu amb ells, caminen plegats. Descriu el “procés
d’escriptura, publicació i transcendència pública de la poesia de Casasses” com a “lent
i embolicat”. Consigna els viatges constants de Comelade entre França i Catalunya
(o entre la Catalunya del Nord i la del Sud, com us faci més gràcia) i els seus tractes
difícils amb el Japó –el país de la còpia–, on és adorat com un déu de la música
contemporània. Perejaume és, de tots tres, potser qui millor s’adequa a la forma del
reportatge triat, perquè per ell l’art és una mena d’itinerància i, alhora, una signatura
en el lloc –ho llegim en els seus poemes esplèndids, sobretot els d’Obreda.

És un llibre que no crec que aporti grans conclusions, però resulta agradable de
lectura (com tots els de Sala). L’autor descriu, l’autor fa preguntes. De vegades, jo
crec que falta la pregunta del milió. O més d’una. Per exemple: ¿quina creieu que és
l’aportació més decisiva que heu fet a l’art del segle XX i quina podria ser la més
important que fareu al que vivim? (potser és excessiva). O bé: ¿sou outsiders per
naturalesa, o us hi ha dut l’ambient? O: ¿teniu la impressió que sou al final d’una
determinada manera de concebre l’art, o més aviat considereu que sou a l’inici d’una
nova manera artística? O: ¿teniu seguidors, o només epígons? –aquesta, sobretot, per
a Casasses. L’autor va posant postil·les de versos adequades al seu relat. Hi ha
afirmacions molt suggestives. Fora de Perejaume, jo diria que els altres dos no
convencen gaire amb el seu discurs. Però hi ha una reflexió de Pascal Comelade sobre
el virtuosisme que hauria de figurar en tots els llibres de teoria musical. Tots tres no
van, això és cert, de genis. Pel que fa a Sala, aquest any deurà tocar un nou llibre de
ficció. L’espero amb candeletes.

Toni Sala
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