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Una novel·la
de les d’abans
de la guerra

Suposo al lector coneixedor a grans
trets de la història de Lluïsa Forrellad
(Sabadell, 1927). Els diaris n’han par-
lat bastant —si més no, bastant més
del que és habitual en autors de llibres
publicats en la nostra llengua— d’a-
questa escriptora desconeguda que el
1953 guanyava el Premi Nadal —el
més prestigiós d’aleshores— amb la
seva primera novel·la passant-los la
mà per la cara a autors ja situats com,
per exemple, Juan Goytisolo. Conten
les cròniques que la notícia va revolu-
cionar tant els cercles literaris de l’è-
poca que va arribar-se fins al punt
d’especular amb la possibilitat que l’o-
bra pertanyés a una altra persona i
que aquella noieta no fos més que una
simple pantalla. Com es pot veure, les
punyalades i la mala llet dintre del
gremi de la ploma no són, ni de bon
tros, patrimoni exclusiu de la nostra
època.

Continuen contant les cròniques que
davant de la inesperada visita de l’èxit
i la fama a la senyoreta Forrellad li va
passar una cosa similar a la del poeta
del conte «El segrest», de Quim
Monzó, que atabalat per la responsa-
bilitat d’un premi que ha guanyat no
torna a publicar mai més ni una sola
línia. Fet i fet, doncs, entre aquell llunyà
1953 i el present 2006, Lluïsa Forre-
llad ha estat el que Enrique Vila-Matas
definiria com una «escriptora Bartle-
by». És a dir, desapareguda.

Desapareguda, però, no vol dir inac-
tiva, ja que pel que sembla aquest Foc
latent que des de fa uns mesos ja corre
per les llibreries és el primer d’una
sèrie de vuit o nou llibres completa-
ment enllestits (als quals s’hi ha d’afe-
gir, diuen, sis o set més a mig fer) que
reposen al calaix de l’escriptora en
espera del dia que puguin veure la
llum.

Foc latent ens explica la història de
l’aprenentatge sentimental i de l’as-
cens social de Pol Caselles. L’acció de
la novel·la s’obre amb l’arribada al
món del protagonista el 9 de gener de
1875, precisament el mateix dia que
es produeix la Restauració borbònica,
i es clou durant els incidents de juliol
de 1909 a Barcelona coneguts com la
Setmana Tràgica. Fill de pare desco-
negut i de la minyona d’una masoveria
al Camp de Tarragona morta durant el
part, Pol viurà els primers anys de la
seva existència immers en el món rural
fins que als disset anys arriba a

Barcelona disposat a buscar-se la vida.
A la Ciutat Comtal entrarà al servei
d’una família aristocràtica de Sarrià,
els barons de Juneda, i la seva posició
subalterna dintre del nombrós grup de
servents de la casa anirà millorant a
mesura que Pol vagi desplegant els
seus talents innats tant pel treball com
per les relacions personals.

Un seguit d’esdeveniments sobre els
quals m’estimo més no facilitar detalls
convertiran Pol en propietari de les
terres on va nàixer i poc després en
marit de la senyora de la casa de
Sarrià de la qual estava enamorat des
del primer moment. En tot cas, les més
de sis-centes pàgines de la novel·la
donen prou marge com perquè l’acció
es vagi desenvolupant amb una nota-
ble profusió de detalls i amb un ritme
narratiu ben dosificat cosa que fa de
Foc latent un llibre de lectura amena i
fluïda.

Lluïsa Forrellad ha organitzat el relat
seguint l’ordre cronològic i ha dividit el
llibre en dues parts, sempre al voltant
de la figura de Pol Caselles, protago-
nista principal i narrador de la història.
La primera part es tanca el febrer de
1898 i se centra en la vida de Pol en
el camp i després, ja a Barcelona, com
a servent dels barons. La segona arren-
ca amb el casament de Pol amb la
baronessa i es clou com ja s’ha dit més
amunt amb la Setmana Tràgica. En tot
moment, doncs, el lector veu desple-
gar-se davant seu no només el relat de
l’ascens social del protagonista, sinó la
crònica d’un període especialment
convuls amb episodis clau com la pèr-
dua de les colònies, l’inici dels movi-
ments anarquistes i la pugna entre un
proletariat cada vegada més encès,

una aristocràcia en decadència i una
burgesia conservadora.

La impressió general que deixa Foc
latent per a un lector mes o menys al
dia de les coses que s’estan escrivint
a casa nostra és la d’una notable sor-
presa perquè, per dir-ho d’una mane-
ra ràpida, tot i que potser no gaire
precisa, ara no se solen escriure
novel·les així. En aquest sentit, els
anys de repòs que sembla haver tin-
gut el manuscrit en el calaix de l’au-
tora li confereixen una pàtina de sin-
gularitat que no passa gens desaper-
cebuda i que valoro de manera sum-
mament positiva.

M’apresso a demanar disculpes per
la incursió que faré en la meva memò-
ria personal però llegint Foc latent he
tingut contínuament en la memòria
aquell concepte de cosa «d’abans de
la guerra» que la gent que ara estem
en la cinquantena hem escoltat tantes
vegades en boca dels pares i dels avis.
«Abans de la guerra» era el territori
d’allò perdut i enyorat; però també el
del manteniment d’unes certes essèn-
cies i costums que el que va venir «des-
prés de la guerra» va arrabassar. No
estic dient —suposo que queda clar—
que aquesta novel·la sigui el paradig-
ma de cap manera de fer o de pensar
però sí que crec que una bona part de
l’impacte que provoca en qui la llegeix
prové d’aquesta peculiaritat.

Entre la Renaixença i el Modernisme
aquesta història d’amor pur, de nissa-
gues secretes, de servents fidels fins a
la mort i plena de personatges secun-
daris que van i vénen ens arriba neta i
transparent gràcies a uns diàlegs i
unes descripcions molt notables en les
quals es percep el vessant d’autora de
textos teatrals que també té Lluïsa
Forrellad.

No m’expressaria, però, amb el
mateix entusiasme pel que fa al regis-
tre lingüístic de Foc latent. Un registre
en el qual alguns crítics han vist —i
han lloat— uns arcaismes molt propers
a l’època en què es desenvolupa l’ac-
ció i que a mi m’han semblat més aviat
els rastres d’una traducció al català
que no ha camuflat completament la
versió original feta segurament en cas-
tellà. M’apresso a puntualitzar, però,
que això que acabo de dir és una
especulació que jo em faig. A cadas-
cú, doncs, el que li pertoqui.
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