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amb pluja

Full
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Joan Esculies
L’ocell de la pluja
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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
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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


