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A dues veus

L’illa dels dòlmens és la crònica d’una
llarga i paulatina derrota. Té el punt
de partida d’un home en un moment
d’ensulsiada vital absoluta: després de
ser alcalde durant quatre legislatures,
ha estat bandejat pel partit; la seva
filla ha mort de sobredosi; la dona ha
enfollit i un càncer fulminant ha acabat
amb ella, i, encara, en aquest estat de
desgràcia, el ja exalcalde comença a
rebre missatges anònims amenaça-
dors. Tot en dues pàgines.

La resta de la novel·la és l’explicació
de com s’ha arribat a aquest estadi,
bons i mals moments. Un variat mosaic
d’històries i personatges encreuats amb
la trajectòria de l’exalcalde; tanmateix,
alguns també tenen prou vida i relleu
perquè les històries interessin per si
soles. N’és un bon exemple el pintor
Cèsar Serrajordi, un artista pur que arri-
ba a Mallorca procedent de Xile i exer-
ceix de mestre artístic del protagonista
en l’adolescència. En aquest sentit, la
vocació pictòrica de l’exalcalde i la
manera com se li ha anat esmussant
amb els anys fins a quedar anul·lada,
constitueixen un eco espiritual de la
resta de renúncies i desgràcies més
materials que li toca viure.

I com a caixa de ressonància l’ima-
ginari illenc dels darrers setanta anys:
la Guerra Civil i el contraban, l’eclosió
del turisme acompanyada del boom
de la construcció i la consegüent crea-
ció de grans fortunes en mans d’em-
presaris sense escrúpols, seguida de la
degradació de l’illa. El protagonista
n’és un reflex, però no un mer espec-
tador: la novel·la està focalitzada en
la seva experiència i, particularment,
per mitjà d’un recurs força original. 

En L’illa dels dòlmens el punt de vista
narratiu és el de l’exalcalde, que es
desdobla en dues veus: una, en prime-

ra persona. Inusualment, l’altra, que és
en segona persona (es dirigeix cons-
tantment a l’exalcalde), també cal atri-
buir-la-hi, com si es tractés d’una auto-
explicació dels fets (en cap moment
s’indueix a pensar que sigui algú altre
qui parla). Totes dues veus es van alter-
nant a l’hora de narrar. Com que no hi
ha un estil o uns fets presents prefe-
rentment en l’una o l’altra, el recurs es
limita a presentar la narració com si
fos un diàleg (o més aviat una succes-
sió de monòlegs) davant del mirall, en
un moment de confessió íntima del pro-
tagonista amb ell mateix. 

El procediment de narrar en segona
persona va tenir el seu moment de glò-
ria amb La modification, de Michel
Butor (1957), si bé Jordi Sarsanedas ja
l’havia utilitzat en «Mite en un jardí», el
primer dels Mites (1954). Més enllà
d’un primer estranyament en el lector,
provocat per la raresa del recurs,
aquesta segona persona augmenta la
sensació de ser interpel·lat i connota
una certa experiència pedagògica del
personatge, el fet d’aprendre quelcom.
En canvi, com a manera d’introduir-se
en la seva psique, el procediment no
deixa d’obtenir amb gran artificiositat
un efecte relatiu. És cert que en aquest
camp, tanmateix, tot és artifici. Carles
Soldevila ja deia en el pròleg de Fanny
que, a l’hora d’intentar reflectir l’inte-
rior d’un personatge, tan convencionals
i aproximatius eren els seus monòlegs
interiors perfectament articulats com el
corrent de consciència de Joyce. I
Nabokov, parlant del darrer capítol de
l’Ulisses, afirmava que, amb els signes
de puntuació que hi faltaven, hauria
estat exactament el mateix. Si de cas, el
retret que es pot fer és que, tot i que la
narració de les dues veus és comple-
mentària pel que fa a la informació que
donen, no esdevé en cap moment un
diàleg ni implica un veritable desdo-
blament de personalitat. Igualment, el
protagonista sembla narrar-ho tot des
d’un desapassionament que no lliga
amb la magnitud del que li passa.

No obstant això, la novel·la es llegeix
amb avidesa. En aquest sentit, la subtra-
ma dels anònims, destinada a fer
avançar el lector, ajuda a crear la tensió
argumental necessària. I la prosa
d’Antoni Vidal Ferrando té bons moments
de fulgor estilístic, també. L’illa dels dòl-
mens és una llarga derrota ben escrita.
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Davant d’aquest vertigen, l’opció del
poeta és mirar (fins al fons) i dir (des
del fons). Com un pescador, l’escriptor
retorna a la superfície del poema amb
les xarxes plenes d’aquelles troballes
reservades a qui s’ha atrevit a bussejar
a pulmó lliure: imatges bellíssimes
(«abans d’evaporar-se l’aigua vibra i
escampa l’aire de palmeres»), cons-
truccions sintàctiques sorprenents («t’es-
peraria molt i blau, vora les branques
dels ulls»), versos amb regust epi-
gramàtic («no passes ànsia d’allò que
no vols ser»), jocs rítmico-lingüístics («a
l’horitzó decante pensaments, tija de
mars, dimarts») i sinestèsies que brillen
arreu, en un nou intent de travessar
límits i fronteres, aquest cop sensorials
(«un capvespre a punt de fer-se veu als
dits», «en un silenci net, pots escoltar-
me els ulls»). Els versos destil·len un
estranyament que prové, també, de l’ús
subtil de la paradoxa (recurs privilegiat
en mans dels transgressors, per cert).
És així com es fonen extrems aparent-
ment discordants: la concreció i l’abs-
tracció, la visibilitat i la invisibilitat, la
desemparança i la meravella d’existir,
la realitat i la irrealitat (com aquell
«incendi d’aigua»). 

El llibre va formant plecs en l’ànim
del lector, que farà bé de desplegar-los
en lectures successives: travessen el
poemari reflexions constants sobre la
temporalitat (amb una percepció agu-
díssima, gairebé física del pas del
temps) i sobre l’essència de la paraula
i el llenguatge. Una de les temptacions
de la transgressió —duta fins a les últi-
mes conseqüències— és el silenci, la
cessació de dir (per pura coherència
amb la impossibilitat de dir). En canvi,
el llibre de Casanova evita aquest
perill d’autodissolució que amenaça
gran part del discurs contemporani.
Aquí, l’ésser s’afirma en la seva doble
dimensió, individual i social. Per dir-ho
de manera senzilla: estem davant d’un
llibre compromès («importa que acu-
dim a ser persones»). Un llibre que ens
proposa un recorregut per espais
íntims i per espais exteriors (que sovint
se superposen i es confonen en magní-
fica ambigüitat). I acabem com l’equi-
librista del primer poema, que «busca
en la xarxa la solitud caiguda en la
paraula home». Un llibre arriscat i
bell. I una paraula poètica, la de
Rafael Casanova, que ens guanya pel
seu caràcter necessari. 
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