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malfat arreu, un malfat que ens espera des de
sempre». Malfat i malvestat van junts i són el
rerefons dolorós de tota la novel·la.

No hi ha un veritable fil argumental. L’evo-
cació de fets antics i la diversitat dels episodis
interrompen l’acció, o l’alenteixen en amples
meandres: aigües estancades, amb flaire de
podridura. I la Vall és una terra pantanosa, amb
plagues, infeccions, miasmes de mort...

Les frases són llargues i sinuoses. Hàbils re-
peticions marquen el ritme, amb una cadència
sintàctica admirable: un joc audaç d’oracions
que s’equilibren entre elles, en un moviment
ondulat i sedós, gairebé hipnòtic.

A l’efecte d’encantament, hi contribueix l’eu-
fonia de les paraules: una mena de baix conti-
nu, que realça el significat de cada frase i ac-
centua l’harmonia del conjunt. La gran força de
l’obra rau en el llenguatge: saborós i pausat,
suggeridor, amb una riquesa que no embafa
mai. L’autor evita els tòpics, les afirmacions
banals o irrellevants. És un llenguatge treballat
amb una cura exquisida. L’empenta imaginati-
va de Francesc Serés troba el vehicle escaient,
que llisca amb una suavitat perfecta. El joc ver-
bal és acolorit, enlluernador. I, sovint, també
profund, amarat d’una rara tendresa —quan
furga en l’ànima dels personatges, quan vol fer
visible i palpable tota la desolació de la Vall.

Francesc Serés transfigura la realitat, com un
veritable poeta. Símils i metàfores brollen amb
una naturalitat insòlita, com un doll d’aigua
fresca. Hi ha, en Una llengua de plom, una
sàvia retòrica, que no enfarfega, un ús molt
conscient de tota mena de recursos literaris.
Remarquem, per acabar, uns trets colpidors:
l’emoció continguda, l’exactitud en les descrip-
cions i en el relat dels fets, el vigor amb què
converteix un món apagat en matèria estètica.

Senzillament, una obra mestra.

Jordi Pàmias
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Fent una ullada al revers del llibre, de
seguida sabrem que tenim a les mans
una narració d’intriga policíaca que es
combina —i la imatge de la portada pot
representar un principi de seducció, de
magnetisme en aquest sentit— amb un
procés d’anàlisi psicològica. Efectiva-
ment, el punt de partida, el pretext, és
un mort: és l’interès per la vida i la mort
en estranyes circumstàncies d’un escrip-
tor urbà desarrelat del seu entorn. La
trama narrativa s’articula i evoluciona —
diríem que en un sentit clàssic— entorn
d’aquest fil.

Aquest esquema podria correspondre a
infinitat de novel·les de gènere. Però és
evident que aquesta obra té la força de
ser ella mateixa, diferent de qualsevol
altra. I això ve donat pel com està dit,
per l’estil.

D’una banda és una novel·la ben es-
crita, depurada, sòbria, on hi ha allò
estrictament necessari. (L’autor reconeix,
en aquest sentit, el pes que hi pot tenir
la seva dedicació al haikú: n’ha escrit i
n’ha traduït.) I de l’altra, hi ha una cura
extrema en els detalls: tot just els detalls,
«el que hi ha de més important en una
novel·la», en paraules de la Rodoreda.
Per exemple, hi ha atencions constants al
paisatge, a un paisatge identificable,
real, que és l ’entorn propi de J.N.
Santaeulàlia. L’estany de Banyoles, sobre-
tot, copsat a través de la mirada «ver-
ge» de la protagonista —Laia, que ve de
Barcelona— s’omple de matisos que ens
remeten, de vegades quasi amb una
perfecta exactitud, als haikús de l’autor.

Igualment, els personatges —sols o so-
litaris, sòlidament dibuixats— es definei-
xen i es relacionen gràcies a un munt
d’elements que els identifiquen: els objec-
tes que els són propis; en algun cas, els
seus noms; la seva condició física; la sò-
lida persistència d’uns records... però,
sobretot, els ulls i la mirada. La força de
la mirada de cadascun dels personatges
i la seva ubicació (provisional, perma-
nent o incerta, segons els casos) en un

espai determinat —fet que també, en
part, va lligat al que dèiem abans de la
presència del paisatge— són elements
significatius del detallisme i de la saba
poètica que destil·la la novel·la.

La Laia —la protagonista— va a pas-
sar un mes en «un lloc que no surt mai
als seus llibres» (de l’Yvars, l’escriptor
sobre el qual ella investiga). Per contra,
Ulls d’aigua és una novel·la que nodreix
la mirada dels personatges amb els es-
pais i els paisatges que són propers i
estimats per l’autor (l’estany de Banyoles,
el nucli de Miànigues, el puig de Sant
Martirià, Sant Martí d’Empúries...). I és
que, probablement, això és el més pre-
visible; només ens cal pensar en uns
quants escriptors i els seus espais: Joyce
i Dublín, Kafka i Praga, Rodoreda i els
barris de Gràcia o Sant Gervasi, Monca-
da i Mequinensa... Les experiències vitals
sempre van lligades a uns espais deter-
minats, a uns espais que són els nostres
o que ens hem fet nostres, al «nostre
paisatge», que en diria el poeta Joan Tei-
xidor. També Terra negra (1996), la pri-
mera novel·la de l’autor, està plenament
dibuixada pels paisatges garrotxins de la
seva infantesa.

Afegim, finalment, que Ulls d’aigua ens
parla de la desmitificació d’un escriptor
(«Els grans homes són per mirar-los de
lluny», es diu en un moment de l’obra);
del procés constant d’aprenentatge i crei-
xement personals; de la dificultat que re-
presenta conèixer de debò una altra per-
sona. D’una cosa tan evident, però se-
gons com tan complicada, com és el fet
que les coses no són com són sinó com
som.

Dolors Torrent


