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Escrit
amb pluja

Full
en blanc

Joan Esculies
L’ocell de la pluja

Tres i Quatre, València, 2003
152 pàgs.

A les pàgines de L’ocell de la pluja, Pre-
mi de Narrativa Ciutat d’Elx 2002, Joan
Esculies (Manresa, 1976) ens mostra amb
tota la seua força un estil molt personal:
la transformació de les paraules en imat-
ges. Més que descripcions físiques dels
personatges, el que tenim és un profund
retrat de les seues ànimes. De fet, un títol
com aquest ja ens dóna les claus per tal
d’interpretar el simbolisme d’aquesta imat-
ge. L’ocell al·ludeix als nostres desigs de
llibertat, d’aixecar-nos per damunt de les
circumstàncies adverses, una imatge que
representa, al cap i a la fi, un esperit lliu-
re. La pluja també és anunciadora d’un
dels temes que recorren tota la novel·la: el
període turmentós posterior a una separa-
ció, a la manca d’amor, al desig per des-
lligar-se dels convencionalismes.

D’aquesta manera, a cada racó obser-
vem com la tristesa, la soledat, les ànsies
de llibertat... són una mena de pòsits que
va deixant aquesta pluja que acompanya
els personatges al llarg de la novel·la. Una
soledat marcada, en primer lloc, per l’ab-
sència de noms dels personatges, fet que
propicia que qualsevol de nosaltres pu-
guem sentir-nos més pròxims als sentiments
i a les accions que aquests duen a terme.

La nitidesa de l’estructura —en què es
distingeixen dues parts marcades cadascu-
na per una cronologia diferent i per per-
sonatges també diferents— i una excel·lent
combinació de tècniques i veus narratives
són el principal suport sobre el que des-
cansa aquesta novel·la. A més, l’autor ens
ofereix un llenguatge senzill, amb un ritme
narratiu prou àgil —hi predominen les fra-
ses curtes i la tendència a l’economia ex-
pressiva—, que propicia una espècie de
comunió immediata entre la paraula i el
pensament del narrador i on tal vegada no
importen tant les paraules dels personatges
com allò que senten.

Pot ser una lliçó de literatura magistral
el que Esculies ens regala amb aquesta
novel·la: una intensa concentració sobre el
concepte del dolor, de la tristesa. Un pri-
mer dolor ens arriba mitjançant les refle-

xions angoixoses  d’una mare que veu
com els seus fills creixen sense pare per-
què aquest els ha abandonat —fins i tot
abans de nàixer. El dolor d’una mare que
arrossega de forma obsessiva el record de
qui fins feia poc era el seu amor. «T’esti-
mava i encara t’estimo, de forma malaltis-
sa, com s’estima de debò», diu en una
ocasió. Sent un buit que mai ningú podrà
omplir i és per això què decideix marxar
sense cap altre equipatge que els seus
nens. No sap on va, tampoc no importa
gaire.

Una altra angoixa, diferent, és la del
pare, que des de la primera intervenció
ens mostra el seu cor i alhora el seu de-
sig de no estimar ningú. La por a les res-
ponsabilitats, el convenciment que ja no
estima la seua dona, cansat ja de fingir, i
l’afany per començar una nova vida lluny
de compromisos són els factors principals
que el fan decidir-se a marxar, o més bé
a fugir, perquè la seua és una fugida en
tota regla. «Ho abandono tot, ja ho veu,
i potser només per descobrir per què vull
fugir...»

I és precisament la veu d’aquest perso-
natge la que ens endinsa en la metàfora
que se’ns ofereix ja des del títol: la d’un
jove que vol ser lliure. Lliure de responsa-
bilitats, lliure de sentiments, lliure per viu-
re d’acord amb les seues pròpies lleis i,
en definitiva, lliure per poder trobar-se a
ell mateix.

Un gran buit és el que se’ns queda a
l’ànima després d’haver-nos emocionat tant
llegint aquesta novel·la. Supose que el
mateix tipus de buit que els resta als que
han estimat tant que ni tan sols les gotes de
pluja poden omplir el mar de la soledat.

Paz Silvestre Cazalla

Josep M. Argemí
Lliçons de foc

Quaderns Crema, Barcelona, 2003
145 pàgs.

La darrera obra de Josep M. Argemí
(Barcelona, 1965) és una novel·la curta, no
gaire transcendental, però sincera. Després
de La fúria dels herois (finalista del premi
Marià Vayreda 1993), Vides secretes i Els
camins imaginaris, continua demostrant la
seua habilitat com a narrador a Lliçons de
foc, on el món de la infantesa i la primera
joventut prenen cos com a barreja de pen-
saments i sense grans peripècies.

Els setze capítols, intitulats segons un ri-
gorós criteri temàtic («Família», «El malalt»,
«Sílvia», etc.), repassen un ventall de mo-
ments, situacions o records més o menys
determinants en la personalitat de Joan
Comella, un fill únic de casa bona educat
als jesuïtes de la Barcelona de les acaba-
lles del segle XX. No ens fa obrir els ulls
pràcticament cap revelació o trasbals
argumental fins ben avançada l’obra (apro-
ximadament al capítol desè), i la resta tam-
poc manifesta grans escarafalls; al final del
capítol tretzè apareix la xica (la qual cosa
sempre anima les expectatives), però final-
ment tot queda en no res. Ni tan sols una
truculenta història paral·lela d’un segon
personatge (Enric, l’amic íntim del protago-
nista) aconsegueix mantenir-nos desperts; al
remat, un darrer intent d’orejar l’esperit
aventurer, just quan ens arriba el final. Per
cert, cal dir que les últimes ratlles de l’obra
contenen una força diferent, un impuls es-
pecial, però segurament ja és massa tard.

El relat, de caire sentimental, transcorre
sense gaire acció, més aviat en un to refle-
xiu i intimista, mantenint sempre la focalit-
zació en el mateix personatge, Joan Come-
lla. El predomini de la descripció, d’allò que
el protagonista veu i sent, i l’absència total
de diàlegs potencien encara més aquesta
sensació. Ell es troba, sobretot, sol, i sem-
bla que això el duu a un destí ben clar:
imaginar com és el món, i també com és
la seua família, ja que no té la sort de viu-
re en un ambient massa comunicatiu, sinó
en un clima agredolç o d’afectes forçats.

Joan passa bona part de la infantesa i
l’adolescència intentant trobar una explica-
ció a les coses que l’envolten. La novel·la es
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limita a un període existencial de pocs anys,
segurament uns dels més confusos per a l’en-
teniment de qualsevol, però també un dels
més fàcilment oblidables. Més que una intros-
pecció profunda en la mentalitat d’un xiquet,
la història sembla una reflexió, un esforç
memorístic per reordenar des de la distàn-
cia fets passats que en una altra època es
mostraven inaprehensibles. El mateix autor
ha comentat en alguna ocasió (vegeu El
Temps, núm. 1005) que els aspectes autobi-
ogràfics hi eren presents, però no eren els
capdavanters; sembla, però, que la història
ha estat confegida com un retorn a la prò-
pia infantesa, en un exercici literari de rela-
tiva desfiguració de personalitat, més que no
un relat de ficció amb personatges inventats
—que d’altra banda solen respondre a pa-
trons caracterològics amb rols previsibles;
alegrem-nos d’això, almenys.

No podem dubtar de la qualitat narrativa
d’Argemí, que revela una facilitat per a la
prosa que es tradueix ràpidament en clare-
dat. Ara bé, això no evita que resulte dispers,
afeccionat a la recreació descriptiva, i per
tant susceptible de caure en la difícil trampa
de la lentitud. Si a això afegim la tria d’un
argument fonamentat en l’observació i la
subjectivitat i una manca notable d’acció, ens
trobem en un atzucac de records d’infante-
sa inconnexos i sense una eixida clara. El
refugi de la imaginació del protagonista no
s’hi explota tampoc gaire (amb el que això
podria donar de si), sinó que es limita a la
recepció de les diferents veus dels altres
personatges. Caldria llegir aquest llibre en
moments de vertadera necessitat d’autore-
flexió i vida contemplativa, i mai durant epi-
sodis d’efervescència vital. I menys encara
mentre es condueix.

Joan Manuel Matoses

Enric Gomà (ed.)
Al carrer. Els millors comentaris

de la gent del carrer
Ara Llibres, Barcelona, 2003

111 pàgs.

Resulta curiós, perquè aquest és un llibre
anònim i tanmateix l’invent té un autor. El
guionista i escriptor Enric Gomà és qui va
iniciar la cosa. Ara fa tres anys, va enviar
un correu electrònic a vint-i-cinc amics. Vo-
lia iniciar un fòrum. Els instava a parar l’ore-
lla o la vista i recollir del carrer (o del
mercat, dels lavabos públics, dels hospitals,
de Palautordera o de l’Àfrica del Sud) fra-
ses sentides o llegides amb alguna gràcia,
o curioses, o paradoxals, o intrigants. Con-
dició sine qua non: havien de ser espontà-
nies. Ell cada dia n’escolliria una o dues i
les faria arribar a la resta. Des d’aleshores,
cada dia feiner —tret de l’agost, que tan-
ca per vacances—, Al carrer arriba puntu-
alment a tots els que hi estan apuntats. Hi
figuren frases escoltades, és clar, però tam-
bé noms de botigues, cartells, pintades o
literatura de WC. I la veu ha corregut. Els
primers col·laboradors n’han portat de
nous. Enric Gomà els presenta a mesura
que s’hi incorporen. I ara el club ja té uns
cent cinquanta socis, la majoria dels quals
mai no s’han vist les cares. A més d’un
exèrcit d’orelles parades pel país, Al car-
rer ja disposa de delegats a llocs com Kobe
(al Japó), Berlín, Utrecht o Santiago de
Compostel·la.

És a partir d’aquest material enviat als
socis que Enric Gomà va proposar fer un
pas més. Es tractava d’escollir unes quan-
tes aportacions de les que li havien arribat
i fer-ne un recull. Dels més de mil Al carrer
que han circulat per la xarxa, se n’han
seleccionat uns tres-cents. El resultat és
aquest llibre.

Posem-ne algun exemple: «Sentit dins un
taxi a la plaça Joanic [de Barcelona]: /
Taxista: “Si vol pot fumar, com si estigués
a casa”. / Client: “No, és que no fumo”. /
Taxista: “No es preocupi. Ja fumaré jo pels
dos”». Un altre? «En un autobús de Madrid,
la tieta soltera es dirigeix a la neboda: /
“Nada, nada, a mí que me entierren en la
fosa común. Ya que no le he dado alegría
al cuerpo en vida, al menos se la doy
muerta”». O aquell cartell que tenia un

edifici molt gros i esgarrifós de Sevilla: «Se
vende este edificio». A sota del qual, un
espontani havia escrit: «¿A que no?» I
d’unes pàgines més endavant podem citar
aquella senyora que deia, a cal fotògraf:
«Però tregui’l de l’aparador. Cada dia que
passo per davant tinc un susto. Li prometo
que és mort».

I, la veritat, quan s’agafa el llibre ja no es
pot deixar. Són frases breus, però ben talla-
des. N’hi ha un munt que mereixen figurar
en qualsevol antologia de contes mínims.
D’altres poden servir per muntar un diàleg
de l’estil dels germans Marx. D’altres són per
escriure-les en un llençol i penjar-les del bal-
có de casa, com aquella que diu «No siguis
gilipollas, la llibertat no és un mòbil», o «Si
eres nazi y bebes, conduce».

Bé, són unes cent pàgines de lectura rà-
pida, ideal per llegir a l’ascensor, o per
regalar als amics que no llegeixen (sabent
que se’l llegiran), o per fer enveja als que
van al mateix autobús que tu, perquè et
veuran riure fins que et saltin les llàgrimes.

Això sí, Al carrer provoca efectes secun-
daris. D’ençà que te’l llegeixes, penses dues
vegades el que dius en públic. I, mentre
parles, comproves si hi ha algú que para
l’orella. Això és un mal que no té antídot,
però, si més no, pots consolar-te si t’afegei-
xes al fòrum. Solament cal que escriguis un
correu electrònic a egoma@mail.cinet.es
amb dues línies per presentar-te. Aquest és
un club que no demana padrins, ni avals,
ni quota d’entrada. Descobriràs que no
estàs sol. El món és ple de gent que hi deixa
animalades, o frases curioses, o parado-
xals. Ja ho va dir aquell a l’autobús: «La
vida és una cosa que només passa una
vegada a la vida».

Raimon Portell


