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L’edat de les paraules, l’últim Premi
Ciutat de Palma, és la quarta novel·la
d’Emili Bayo (Lleida, 1961), un autor
que calladament ha anat forjant una
literatura digna d’estudi i especial men-
ció dins el panorama català, amb una
prosa a mig camí entre la memòria his-
tòrica i l’anàlisi generacional dels sen-
timents, que com deia Machado també
canvien.

El lleidatà es va donar a conèixer el
1997 amb Traïdors i covards, lluminós
text que podria considerar-se embrió, en
molts aspectes, d’aquest que comentem,
p e rquè aquella opera prima, d’una
m a d u resa i perfecció gairebé impossi-
bles de trobar en qualsevol debut, ja
contenia les claus d’un món que a poc a
poc aniria ampliant-se: re c e rca d’un llen-
guatge propi, construcció d’un espai
e n t re la realitat i la ficció, i consciència
sentimental d’un temps, tot a través
d’una prosa de trets aparentment tradi-
cionals però sempre agosarada, frag-
mentària i analògica. Després d’aquella
o b e rtura memorable, van venir una obra
menor (La resta del món, 2000), un
recull de contes (Ampolles mig buides,
2000) i de nou una novel·la altament
ambiciosa (Projecte de felicitat, 2002).

No crec equivocar-me gaire si dic
que L’edat de les paraules és l’obra
més perfecta d’Emili Bayo, per una sen-
zilla raó: recull les virtuts de les ante-
riors i n’amaga els defectes, utilitza l’ex-
periència novel·lada per re n o v e l · l a r-la i
o f e r i r-nos una història en què l’escriptor
lleidatà es troba més còmode i en què
sap explotar millor els seus nombro s o s
recursos. Aquest és un llibre construït en
dos nivells: d’una banda, una història
principal que va fluint més a poc a poc
en el temps, amb una primera part
s o b re la infància a la Lleida del 1975,
i una de posterior en un present virt u a l ,
amb els personatges re t robant-se vint-i-
cinc anys després; i de l’altra, un segon
estrat que es desenvolupa amb peus de
pàgina, introduïts per alguna re f e r è n c i a
a les novel·les anomenades infantils, o
d ’ a v e n t u res, que van marcar tota una
generació, com L’illa del tresor,
Robinson Crusoe o Els viatges de
G u l l i v e r. Els peus amplien l’arg u m e n t

principal fins al punt de crear un uni-
vers alternatiu on els elements espai-
temps es confonen i et confonen deli-
beradament, en una construcció arr i s-
cada però imprescindible i re e i x i d a .

Un dels grans encerts de la novel·la,
a banda de la seva subtil emotivitat, que
c o m p a rteix estratègies pròpies de la
poesia, és aquesta connexió, aquest
anar i venir imperceptible, entre la re a-
litat i la ficció, entre el que el lector
entén com a real, com a tangible i
objectiu, com a assumible biogràfica-
ment, com a versemblant, i el que és pur
a rt, pura projecció de la vida en un terr i-
tori de símbols que tant evoquen un re f e-
rent identificable com una idea, entesa
a la manera clàssica, com a màxima,
com a valor supraestablert. El constant
transvasament ens permet d’assistir aquí
a un intens homenatge a la literatura,
però no un típic homenatge impostat,
sinó una celebració de les paraules pre-
cisament cosint-les a la història que s’hi
explica. Aquesta complexitat artística i
moral de L’edat de les paraules re s p o n
alhora a les dues concepcions que la
tradició guarda no només per a la
p rosa, sinó també per a la poesia.
Resulta sorprenent veure com avui dia el
tòpic diu que la novel·la serveix al lec-
tor modern com a «fugida», com a via
d’escapament als problemes que ens
escanyen, mentre que la poesia s’enca-
rrega de connectar-nos a les arrels de la
nostra sentimentalitat i raó, quan, si ho
pensem, la poesia neix de la concepció
èpica de l’heroi i del poema narr a t i u ,
que posa un re f e rent més o menys ele-
vat per a la nostra vida (un art que pro-
jectant-nos ens situa), i la novel·la, que
té un desembarcament molt més modern
i encara és un nadó, malgrat que
alguns, potser portats per la seva
malaptesa, vulguin matar-la, la novel·la,
dic, originàriament era fotografia exac-
ta d’un temps, d’un espai, d’unes perso-

nes i d’uns valors. Crec que Bayo ha
sabut reunir tots aquests camins a L’ e d a t:
el poema èpic i el líric, aquell amb què
els romàntics van refundar el jo com a
única veritat possible, i la novel·la social
i la d’aventures, la prosa que descobre i x
la gran petitesa humana a la manera de
Balzac o Tolstoi i la que ens permet re f u-
g i a r-nos en illes perdudes o històries de
l l a d res i serenos, paper i tinta, el blanc i
el negre, i el ro i g .

En les novel·les de Bayo gairebé mai
passa res en el moment present de la
n a rració, sinó que el pes dels fets, el
que s’esdevé i el que acaba interf e r i n t
en la vida dels personatges (que som
cadascun dels seus lectors), va tenir lloc
anys enre re i algú ho recupera a través
de les paraules, a través d’una història
explicada. Aquest tractament de la lite-
ratura, de la tradició oral i, sobretot, de
la importància de la memòria i dels sen-
timents mudables —de la qual són ben
conscients Marsé, Almudena Grandes,
L a n d e ro o Cabré— teixeix lentament,
amb el pas de les pàgines i les notes,
un espai fora del temps on tot es con-
necta i funciona com en un efecte dòmi-
no invisible, una mena de tragèdia
indefugible que busca la victòria en la
dignitat dels detalls, lluny d’allò que els
americans anomenen la «tru c u l è n c i a » ,
tan latent en autors com Carver o
R i c h a rd Ford. L’estratègia emotiva
d’Emili Bayo és més llatina, més ru s s a ,
fins i tot, i la latència fosca de l’espai i
dels personatges —quan es troben i
s’influencien a través dels mots i les
fotografies i les imatges del cinema—
descriu un re refons semblant al que s’a-
maga i s’entreveu en la mà d’un
Txèkhov o d’un Dostoievskij, que ere n
t ruculents de veritat.

Quan les paraules aconsegueixen
combatre l’horror del temps, recuperar
la memòria, dignificar l’amor, fer que
el passat incideixi en el futur, és quan
la ficció de la realitat troba la seva raó
d’existir, com en aquest gran llibre fet
de poesia i de memòria, en perfecta i
perdurable arquitectura.
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