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L’herència
d’Àlan Greus

Fa un cert temps ho deia ací mateix: Àlan
Greus és una veu a tenir en compte. I així
ho constatem cada vegada que ens ofereix
una de les seues creacions literàries. En
l’àmbit de la literatura per a infants i joves
ja ho ha demostrat en dues ocasions: L’amu-
let egipci (Bromera, 1997), novel·la amb
què va guanyar el I Premi Bancaixa de
Narrativa Juvenil, i L’art de Raimon (Edici-
ons del Bullent, 1998), guardonada amb el
XVII Premi Enric Valor de Narrativa Juvenil.
Totes dues confirmaren la indubtable capa-
citat narrativa d’un autor incipient. L’agili-
tat i la gerdor planen al llarg de la trama
de les dues novel·les. El to simpàtic i diver-
tit transporta el lector de manera encisado-
ra. Greus fa servir tots aquests factors hà-
bilment remenats per a contar, amb cura i
dedicació lingüística, unes històries interes-
sants, que no només han captivat els lec-
tors més joves.

Amb el recull de contes Relats de la cre-
ença (Bromera, 1999), obra guanyadora
del Sant Carles Borromeu, va fer la seua
primera incursió en el delicat món de la
narrativa breu. D’aquesta obra voldria re-
marcar un dels contes, «Diversitat», al meu
parer colpidor, on Greus ja anunciava al-
gunes de les seues veritables facultats per
a crear móns narratius: d’una banda, la de
saber observar minuciosament la realitat
més quotidiana que embolcalla l’ésser humà
per a vehicular-la després en clau literària,
i, de l’altra, l’enginy aclaparador en el
desenllaç de la trama, amb el qual enxam-
pa el lector atent amb una espècie d’ham
sorprenent.

Amb tots aquests ingredients literaris,
entre d’altres, Àlan Greus crea L’hereu,
guardonada amb el XIV Premi de Novel·la
Ciutat d’Alzira. Una obra que ni tan sols el
crític més mordaç deixaria de definir com
a novel·la de construcció virtuosa. No cal
ni dir que cada lector, especialista o no en
la matèria, pot tenir una opinió o una altra
sobre una obra. Tot depèn, molt sovint, que
es tracten uns temes que t’atrauen o que la
història es construïsca al gust d’un i no d’un
altre; passa com tot en la vida. El que sí
que hauria de saber valorar el lector més
ensinistrat és el treball respectuós, valuós i
acurat que ha de comportar la creació lite-
rària.

D’això en podem dir bastant en la litera-
tura creada per Àlan Greus. Amb L’hereu
hom pot apreciar un treball minuciós d’in-
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vestigació sobre la vida dels homes i de les
dones que durant els anys cinquanta i sei-
xanta hagueren d’emigrar a algun país
europeu per tal de buscar-se un futur més
propici. La informació la trau de primera
mà, amb testimonis reals que li són de molta
ajuda per tal de traslladar-la al full en blanc.
L’artifici literari que tria l’autor per a crear
el seu món fictici és la combinació de dos
nivells narratius que caminen en paral·lel al
llarg de tota la novel·la.

Un dels protagonistes, Alfonso Vidert,
contarà de primera mà per mitjà d’un diari
tot el que viurà ell mateix, un jove de po-
ble que se n’ha anat a treballar a París.
Coneixerem les dificultats que pateix l’emi-
grant davant d’una situació nova en tots els
aspectes: la gent, els costums, la cultura, la
llengua. Alfonso s’ha d’acoblar dins d’un
món totalment nou i ben distint del seu ori-
ginari. Encara hi són molt presents les ge-
neracions que hagueren de patir la repres-
sió franquista, la qual cosa les va marcar
profundament. Alfonso i la seua família en
són un exemple. Alfonso, a més, assisteix
directament al canvi sociopolític que s’es-
devingué a París durant aquests anys. Ha

de sobreviure, com una mena de repte, a
les diverses maneres de pensar que s’hi tro-
barà, sobretot amb la seua relació de pa-
rella. Jeanette es troba als antípodes
d’Alfonso; és una dona moderna, culta i
compromesa amb l’entorn sociopolític del
moment, que finalment el trasbalsarà.

Gabriel, l’altre protagonista de la novel·-
la, és el primer lector (ja a les darreries dels
anys noranta) del diari d’Alfonso Vidert.
Gabriel és un home de trenta i tants anys
que ha estudiat filologia i és funcionari de
l’Administració. Després d’haver passat uns
anys desencantat per la manca d’inspiració
literària i immers en una vida insulsa, tor-
na a sentir la crida del gust per la creació,
justament en llegir els quaderns que li han
arribat a les mans amb la vida d’Alfonso
Vidert.

Aquestes dues històries paral·leles seran
els pilars bàsics sobre els quals recolzarà
tota la trama argumental. Una trama enlla-
çada d’una manera molt enginyosa. El lec-
tor atent, que li agrada estar a l’aguait de
tots els detalls, podrà veure com els dos
protagonistes caminen per mons diferents,
allunyats en el temps però ben a prop al-
hora. Tots dos tenen moltes coses en comú,
i viuen situacions i sentiments en paral·lel
pel que fa al moment narratiu, tot just amb
la gràcia de trobar les diferències gene-
racionals. Cal remarcar molt satisfactòria-
ment l’ús que fa Greus dels registres lingüís-
tics que diferencien els dos nivells tempo-
rals. El col·loquial, emprat en el diari
d’Alfonso, reflecteix d’una manera prodigi-
osa la parla dels pobles de la Ribera,
d’Alginet més concretament, però sobretot
de l’època.

En continuar comentant el fil argumental,
podria caure en una falta imperdonable,
que seria contar més d’allò que s’ha de dir.
No és moment de fer cap anàlisi literària
exhaustiva. Tot just començant pel títol ja en
podríem parlar més del compte. Només
acabaré dient que L’hereu és una novel·la
d’aquelles que, quan acabes la darrera lí-
nia, et quedes mirant l’espai en blanc que
tot seguit apareix i t’adones que ja està i
que en vols més. Immediatament t’agrada-
ria tenir l’autor a l’abast per comentar co-
ses i fer preguntes. Al capdavall, com deia
més amunt, tot és qüestió de percepcions i
de gustos.
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