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Vist així, de lluny, sembla un d’aquells
l l i b res dedicats a estudiar la ciència de
l’etnobotànica, encara que pro m p t e
descobrim que no, que és una novel·la
en una col·lecció de novel·les. Ho diem
pel gessamí —això sembla que siga—
de la portada, una flor olorosa i cone-
gudíssima per aquestes terres, indici
d’algun assumpte relacionat amb la cul-
tura popular que en deambula per dins.

Com la flor blanca n’és el títol, i
p rompte el lector va prenent nota de la
raó d’aquest: a la pàgina set del llibre
ja tenim la primera boda, de blanc rigo-
rós, fet amb el qual comencen les peri-
pècies de Manel, «xiquet d’un poble
costaner valencià» que encara ro m a n
lluny de l’adolescència. Les bodes i les
comunions tenen a la novel·la una fun-
ció expositiva del ventall d’actituds d’al-
guns vilatans, que arriben a ser còmi-
ques, quan no patètiques. La filla del
pastisser del poble, per exemple, es
casa i hi ha una autèntica r e v o l u c i ó:
«les t o r t a d e s eixien senceres de la cui-
na, passaven de mà en mà entre els
convidats, i els últims de la fila les ofe-
rien a través de les finestres als seus
c o n x o rxats de fora... [!]» (p. 18).

La interpretació del títol, que de pri-
mer es re f e reix a la simbologia del
blanc en el context de les celebracions
populars, amaga una descripció iròni-
ca sobre la «bondat pueril» de Manel i
els seus companys, autèntics descobri-
dors de sèquies, de racons al riu i a la
muntanya. Aquella teoria de la inno-
cència dels infants trontolla en aquest
text, i el protagonista lluita per tal que
siga així. En realitat, segons Manel, «la
timidesa [...] no em deixava ni créixer»
(p. 175); no obstant això, vol arribar a
ser algú important dins el grup de m a l e s
r a c e s amb què juga, ja que sempre ha
estat «incapaç d’escometre cap gesta
que em comportara el mínim risc físic,
la meua fama de valerós entre els amics
era pràcticament inexistent» (p. 38); per

això «de tant en tant intentava marc a r
alguna fita per emular la qual ells s’ha-
g u e ren de trobar amb l’aigua al coll».

No només, ni de bon tros, el fil de la
història se centra en aquesta colla. La
n a rració és una mostra dels racons del
poble —Cullera, per cert—, del ventall
de tipus de personatges, no sabem fins
a quin punt reals o de ficció, que per
boca de Manel van pul·lulant per les
pàgines de la novel·la. Hi ha germ a n s
majors que intenten matar amb un
camió el promès de la germana, bodes
que se celebren en dia de feina i pel
matí per tal d’espantar els convidats
r a p i n y a i res, mitologies completes i
detallades dels xiquets (l’Home de la
Capa, els tísics o b l a v e t s...), re l i g i o s o s
g o l a f res, el personatge que es gita amb
les dones quan els homes són fora...
Encara que ho semble, no es tracta d’u-
na novel·la humorística, més bé en re s-
saltaríem la bestiesa i el poc tacte del
n a rrador en certs moments, sobretot en
un en què tracta una mort accidental de
manera «forense», sense miraments.

Aquest conjunt d’històries, que són
comunes perquè ocorren al mateix
poble o s’hi relacionen, quin punt de
vista adopten, el de Manel xiquet o
adult? En aquest aspecte hi trobem un
estira i arronsa de punts de vista que es
mouen des del pensament més típic
d’un infant fins a reflexions d’adult. És
a dir, gairebé durant tot el relat el
narrador mira a través dels ulls del pro-
tagonista, quasi sempre amb el zoom
del Manel de l’època dels fets, barrejat
en ocasions amb una vista panoràmica
de conjunt, amb una veu narrativa més
reflexiva, amb judicis de valor i una
certa «perspectiva històrica».

D e s t a c a rem, a tall de conclusió, que el
l l i b re, més que una novel·la, és un seguit
de relats breus embastats en un lloc
comú i amb una linealitat cro n o l ò g i c a .
Si el lector fa una ullada a l’índex es tro-
barà amb seixanta-un capítols en poc
menys de dues-centes pàgines (eu!).
Volem fer notar que les tècniques prò-
pies del conte estan presents durant tot
el relat; aleshores, per què el llibre és
una novel·la i no un recull de narr a t i v a
b reu? Simplement perquè el narrador hi
posa tot un seguit d’enllaços entre els
«contes» que volen transmetre un deter-
minat mosaic d’aquell temps. Ara bé, si
p ro v à rem de combinar aleatòriament les
p a rts, quin resultat n’obtindríem? En tot
cas, això seria a càrrec del lector, que
és qui mana d’allò que llegeix.

Ricard Ferrer

Hi ha llibres que em costa de creure
que hagen estat premiats. Ja sé que se
n’escriuen i se’n publiquen molts, i que,
de premis literaris, no anem precisa-
ment escassos, però ni en aquest cas
sembla justificable la publicació d’una
obra d’aquestes característiques. I em
demane amb inquietud què podem fer
els destinataris dels llibres perquè les
editorials abandonen aquesta inconti-
nència public i t à r i a .

De moment, exigir menys textos, però
millors, i una miqueta de gust, des del
punt de vista estètic, perquè, al capda-
vall, és la coberta el primer que un lec-
tor veu i allò que l’acompanya en la lec-
tura fins al final. Pel que fa a la re s p o n-
sabilitat social davant la lectura de qua-
litat, alguns sectors del llibre, com ara
les biblioteques públiques, comencen a
a s s u m i r-la amb seriositat. Molts bibliote-
caris i bibliotecàries, professionals i re s-
ponsables de difondre socialment el lli-
b re i la lectura, tenen com a re p t e s
u rgents incorporar novetats per a lectors
i lectores exigents i esporgar els pre s t a t-
ges per deixar-hi només aquells títols
que es presten. Però, mentrestant, què
fan molts editors i editores pel llibre ?

Publicar amb desmesura, sense a
penes rigor a l’hora d’elegir els origi-
nals, sotmesos a la «tirania» dels pre-
mis literaris, que, segons quins, fan un
favor ben magre a l’autor, als lectors i
al nostre panorama literari, en general.
Crec que cap criteri mercantil pot justi-
ficar la proliferació de títols sense inte-
rès literari ni humà, amb una estètica,
a més, barroera, quan no coenta.

Són reflexions que em vénen al pen-
sament en llegir l’últim treball de narr a t i-
va de Carles Cortés, Marta dibuixa
p o n t s, Premi Ciutat de Sagunt 2003.
E n t re anades i vingudes per la lectura,
immersa en una mena d’historietes prò-
pies d’adolescents en viatge de fi de
curs. I sense provocar cap tipus de
seducció literària, a causa de les nom-
b roses concessions sentimentals i sensi-
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