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Almenys fins a l’obtenció
per Silenci de plom (Edicio-
ns 62, 2008) d’un dels guar-
dons literaris més reeixits

del País Valencià, el premi Joanot
Martorell, Salvador Company
(València, 1970) era un autor amb
un grau discret de coneixement i
reconeixement en l’àmbit de la lite-
ratura en llengua catalana. Però no
es tracta d’un nouvingut. El 2001
va debutar amb un recull de contes
notable, El cel a trossos, i aquell
mateix any va guanyar el prestigiós
premi Documenta amb la seua pri-
mera novel·la, Voleriana (2002),
una narració on brillaven més les
potencialitats que s’hi intuïen que
l’irregular resultat final. Sensació
agredolça que no deixa l’excel·lent
Lawn tennis (2004), on l’autor co-
mença a arredonir seriosament la
seua proposta. Aquest període de
creixement i aprenentatge té la cul-
minació provisional en Silenci de
plom, una novel·la densa i polisèmi-
ca que requereix la participació acti-
va del lector per a despullar la seua
exuberant construcció narrativa.

“La lectura que requereix Silen-
ci de plom és directament proporcio-
nal al procés de gestació, llarg però
intens. I pel que sé de la gent que
està llegint l’obra, sembla que la
novel·la demana una lectura inten-
sa i continuada”, explica. Però això
no vol dir que Company hi haja
posat trampes al lector. “No. El
que passa, d’una banda, és que la
realitat que s’hi explica és complexa
i traumàtica, i això no és pot expli-
car en unes quantes pàgines. I
d’una altra, pel personatge que ho
filtra, que fa una evocació de coses
que l’afecten i això es presta a la
densitat o, si es vol, a la riquesa”.
Resumir satisfactòriament Silenci
de plom en unes quantes ratlles és
un esforç estèril. Però al lector cu-
riós se li pot avançar que temàti-
ques tan allunyades com la corrup-
ció urbanística o els camps de con-
centració nazis hi van quedant lliga-
des a través de procediments metali-
teraris acurats. “Estic d’acord amb
Fuster quan diu que la literatura

consisteix a parlar de literatura.
Sempre que he escrit he tractat de
tindre en compte una altra gent
que ha escrit abans sobre el ma-
teix”, diu. De fet, el protagonista
comenta des del present un poema,
“212”, que conté gran part de les
claus de la història, al mateix temps
que tradueix al català un llibre de
política ficció. Una conjunció de
plans de la qual, i sense apressar
lectures, sorgeix una visió descarna-
da, agra, de la situació política pre-
sent, passada i, si més no, futura.
“Els camps de concentració del poe-
ma tornen a aparéixer en la
novel·la que es tradueix, però a es-
cala planetària. El fet és que, actual-
ment, encara hi ha camps de con-
centració, a l’Àfrica, que abasten
països sencers”, reflexiona. I am-
plia la idea: “Hi ha una sèrie d’injus-
tícies fetes des dels totalitarismes,
tant feixista com soviètic, que tenen
reflex en l’actualitat, amb les màfies
russes, els polítics amb tics totalita-

ris… Aquixos lligams entre un pass-
at totalitari i bèl·lic i un present
anestesiat, de democràcia formal,
eren els que m’interessaven establir
en la novel·la des d’un punt de vista
històric. Tot i que la novel·la no és
sols històrica o política, sinó que hi
ha una història personal”. Les re-

flexions, però, del personatge princi-
pal també contenen lectures sobre
el País Valencià. “Hi ha una evoca-
ció d’una persona estimada, però
també de com mirar des de fora el
que era el teu país i el que està
deixant de ser, o ha deixat de ser.
Tot això condueix a un silenci de

plom”, conclou, tot justificant el tí-
tol de la seua obra.

L’escriptor Arturo Pérez Rever-
te sostenia fa poc temps en una en-
trevista que una novel·la que no
condueix a unes altres novel·les és
fallida. Aquest no és el cas. “Hi ha
tres novel·les”, explica Company,
“que, mentre escrivia, notava que
m’havien influït. D’una banda, pel
que fa a l’estructura, Foc pàl·lid, de
Vladimir Nabokov, que està cons-
truïda sobre els comentaris a un
poema. Després, sobretot pel final,
La subhasta del lot 49, de Thomas
Pynchon. I la tercera, Balada da
praia dos caes, de José Cardoso Pi-
res, que narra el rerefons de l’assas-
sinat d’un caporal de l’exèrcit du-
rant el salazarisme”. Tanmateix, a
l’hora de fer balanç d’influències li-
teràries, Company esmenta Vargas
Llosa, Onetti o Rulfo, “i el que hi
ha darrere d’ells”, en al·lusió a Wi-
lliam Faulkner, autor pel qual sent
una devoció especial.

SALVADOR COMPANY Escriptor

“Alguns aspectes dels totalitarismes
tenen reflex en l’actualitat”

Ve de la pàgina 1
Ni a Atenes. El xaloc —sirocco—
tampoc no ve de Síria en cap dels
llocs esmentats. El llebeig
—libeccio—, el vent procedent
de Líbia, no ve de cap país que
puguem dir Líbia per més que
girem el coll fins al torticoli carto-
gràfic. És cert que el ponent i el
llevant, en fer referència al curs
del sol, podrien ser-nos comuns, i
encara amb reticències. El sol no-
més ix exactament per llevant i
s’amaga per ponent dos dies
l’any, els dies dels equinoccis de
primavera i de tardor, i l’eclosió
de l’ou solar al solstici d’estiu a la
Ligúria italiana i al golf de Sirte
us marcarien en el compàs nàutic
una diferència de graus considera-
ble. Només el migjorn ens és rigo-
rosament comú, perquè el sol a
migdia pot estar a una altura o
altra sobre l’horitzó en funció de
la latitud i de l’estació de l’any,
però sempre, sempre, està al sud
a aqueixa hora, creuant la meri-
diana celeste un dia més.

Què cal fer per a entendre el
tipus de sincretisme mediterrani
que va fer acordar uns noms de
vents amb què pogueren enten-
dre’s un pescador turc, un comer-
ciant venecià, un cavaller valen-

cià, un mercader sicilià i un pira-
ta marsellés de pares eivissencs
(o viceversa)?

Segurament un dels fona-
ments de la divergència de llen-
gües és la necessitat o la il·lusió
que no t’entenga el veí, però la
negociació d’urgència entre la
marineria mediterrània reclama-
va una mena d’esperanto provi-
sional que assegurara l’enteni-
ment en alguna cosa tan vital

com els vents que condicionaven
la teranyina de les seues rutes.
Després ja s’ho farien per desen-
tendre’s. No hi ha vent favorable
per a qui no sap a quin port
adreçar la nau —ens deixà escrit
Sèneca—, però ells sí que sabien
a quin port aspiraven arribar. La
pàtria lingüística privada podia
esperar un poc, que la necessitat
d’enteniment a través d’una llen-
gua comuna estreny a voltes,

amb Savater pel mig o sense.
D’aquesta manera, calia acor-

dar una mena d’implícit lloc co-
mú —una mena de melic dels
vents— on pogueren entendre’s
els navegants esmentats amb tota
l’acritud que calguera, però sen-
se cap errada.

És real aquest lloc? Hi ha cap
indret a la Mediterrània on el gre-
gal vinga de Grècia, el llebeig de
Líbia i el xaloc de Síria? És evi-
dent que la tramuntana no pre-
senta problemes, perquè sempre
que es navega per la nostra mar
es tenen muntanyes més o menys
llunyanes al nord, siguen els
Alps, els Balcans, els Pirineus o
les serralades Bètiques quan es
demana l’estret de Gibraltar, i ja
s’han comentat els casos del po-
nent, del llevant i de la justifica-
da unanimitat del migjorn. Però,
i els altres? Existeix realment un
melic dels vents?

Hi hauria una manera diverti-
da de comprovar-ho. Fabricar
una rosa dels vents una mica
punk, amb llargues prolongacio-
ns metàl·liques que abastaren tot
un mapa de la Mediterrània pre-
parat a aquest efecte. Al mig, un
llum central s’il·luminaria quan
es connectaren simultàniament

tots els llocs de referència.
Ho trobaríem de seguida. Per-

què aquest lloc existeix. Es tracta
de Malta, de l’arxipèlag maltés.
És a Malta on el gregal ve de
Grècia, el llebeig de Líbia, el xa-
loc de Síria, etc. És a Malta on
els pètals de la rosa dels vents
s’obrin amb tota la gràcia i co-
herència.

En l’Odissea, l’heroi és seduït
i retingut per la nimfa Calipso a
l’illa d’Ogígia durant set anys.
Només l’alliberarà quan el déu
Hermes comunique a la deessa la
decisió dels olímpics: ja n’hi ha
prou, de sexe. Ha de deixar-lo
anar. Ulisses ha de retornar a Íta-
ca, tal com ho dicta un destí al
qual ni els déus no poden opo-
sar-s’hi. Calipso, afligida i enfa-
dada però generosa, ensenyarà a
Ulisses com es fabrica un rai de
troncs veler i li donarà instruc-
cions nàutiques ben precises per
a tornar a la pàtria.

L’escriptor i navegant Ernle
Bradford identificava Ogígia
amb Malta. Seria discutible si no
fóra perquè és el mateix Homer,
quan descriu la situació de l’illa
de Calipso, qui s’hi refereix com
l’Omphalos Thalasses. És a dir,
literalment, el melic de la mar.

Després de sis hores de
cotxe, a boca de nit,
arribe a Moià, poble de
muntanya entre Manre-

sa i Vic. Falta una hora per a
començar el club de lectura a
què m’han convidat. Aparque,
passege pels carrers tran-
quil·líssims, frescos, poc il·lumi-
nats, escoltant els meus propis
passos. Entre en una botiga de
joguets i hi trobe una reproduc-
ció magnífica d’un quetzalcoat-
lus, antiquíssim animal volador
que el meu fill fa temps que em
demana. El compre. Es fa l’hora,
acudisc a la cita. Montse, la bi-
bliotecària, em mostra les
instal·lacions. Moià té cinc mil
habitants, però la seua bibliote-
ca, situada en un edifici antic res-
taurat, té un aspecte i una dota-
ció quant a llibres, música i cine-
ma que ja voldríem molts dels
qui vivim en pobles grans. La re-
unió del club resulta sucosa. La
gent parla i opina, però sobretot
pregunta i escolta. Porta la batu-
ta Teresa, filòloga, natural de Be-
naguasil. Treballa a Barcelona,
però cada dia fa tres hores de
cotxe per dormir i despertar-se
en un poblet tranquil de muntan-
ya. Sope amb ella i Jordi, el seu
company, traductor de l’anglés i
del francés. Parlem de literatura i
de la vida, i sé que redunde. Faig
nit a sa casa. Quan em desperte
al matí, ells ja han marxat. Els
imagine dalt del cotxe, anant cap
a Barcelona. Guaite per la fines-
tra: la neu vist carrers i teulades.

Han passat setmanes i els ca-
rrers de Moià, la biblioteca,
Montse, Teresa i Jordi no se
me’n van del cap, com l’eco reite-
rat d’una melodia que ens agra-
da.

He anat a molts actes última-
ment, a ciutats, sobretot; hi he
conegut moltes persones. Tot
se’m confon, però, i a penes en
conserve detalls inconsistents.
De la breu estada a Moià, en
canvi, se m’ha quedat tot nítid,
com escrit amb negreta. Per què,
aquesta diferència?

Pense en l’obsessió que tenia
Dreyer per suprimir, en els seus
films, tot allò prescindible. Pense
en Rulfo i Pedro Páramo, la seua
única novel·la, que depurà fins
al punt de convertir-la en un lli-
bre que justifica el seu accés a
l’Olimp dels clàssics sense haver
d’escriure mai res més. Pense en
alguns contes de Borges, curts,
infinits. Pense en l’austeritat de
les pel·lícules d’Ozu i de Bres-
son, tan intenses i memorables.

La vida quotidiana a les ciu-
tats està plena de fullaraca, d’ex-
cés, de futileses. La lliçó dels artis-
tes que he esmentat, i la de Ver-
meer, Morandi, Satie, Webern o
Rembrandt, és aquesta: conden-
sació. Poc i bo. O, com diu J.
Palàcios en un dels seus tan bri-
llants com desconeguts aforis-
mes: “Breu, tens”.

La condensació fa que idees,
olors, imatges o sons es graven
amb burí a les parets del nostre
cervell. En l’art, però també en
la vida, i sé que torne a redun-
dar.

A casa, damunt una taula,
veig el quetzalcoatlus. La ment
em du a aquells carrers tran-
quils, frescos, poc il·luminats, on
un pot sentir els seus propis pas-
sos; a Montse, a Teresa, a Jordi,
a la llarga conversa nocturna de
sobretaula; a la neu, de bon ma-
tí, sobre totes les coses… Poc i
bo. Cap interferència. Breu, tens.
Aquesta és, també, la lliçó de
Moià.

Breu, tens
MANUEL BAIXAULI

L’escriptor Salvador Company. / JORDI VICENT

És a Malta on el
gregal ve de Grècia, el
llebeig de Libia, el
xaloc de Síria, etc

“La novel·la no és sols
històrica o política, sinó
que hi ha una història
personal”
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Un dels arguments ab-
surds del Govern fran-
cés al cap d’uns
quants dies de les pri-

meres manifestacions del Maig
del 68 va ser: Cohn-Bendit és
jueu (espere consolar la joven-
tut que creu que només ara hi
ha polítics idiotes). La respos-
ta no es va fer esperar: l’ende-
mà, una manifestació immen-
sa anava encapçalada amb una
pancarta: Nous sommes tous
des juifs (“tots som jueus”).

Sis anys més tard, el direc-
tor de cine Rainer Werner Fas-
sbinder guanyava diversos pre-
mis amb la pel·lícula Todos
nos llamamos Alí, film que no
ha envellit en absolut.

Mikis Theodorakis va com-
pondre la cançó Imaste dio
que va popularitzar Moustaki
amb una versió francesa:
Nous sommes deux. L’origi-
nal: “som dos, som tres, som
deu mil tres…”.

Tots som, tots ens anome-
nem com… i, ara, la llista és
llarga. Està escrita amb una
tinta que no venen a les boti-
gues (solidaritat) sobre un pa-
per que res no pot destruir
(memòria).

Solidaritat: tots som
Alexis, tots ens anomenem
Alexis. Qui són aquests
“tots”? Tothom coincideix: la
mort de l’adolescent grec per
la policia ha provocat la flama
d’un dipòsit a punt d’esclatar.
I no són els joves, primer ob-
jectiu del capitalisme modern
(?), els únics encesos. No sem-
bla que la societat grega haja
mostrat una “repulsa unàni-
me” pels fets posteriors. La so-
cietat grega està tan farta com
els joves d’una mena de vida
insuportable.

Memòria: els grecs recor-
den ara el tancament, l’any
1973, dels estudiants a la Poli-
tècnica, on van entrar els
tancs en un dels últims actes
de la sanguinària dictadura
militar. Memòria ací: els estu-
diants espanyols s’han reunit
a València, com al gener del
1967, congrés del sindicat de-
mocràtic d’estudiants.

Alexis, Alekos, Alexan-
dros.

Alexandros (Alekos) Pana-
gulis va preparar un atemptat,
sense èxit, contra el dictador
Papadopoulos el 13 d’agost
de 1968. Empresonat i tortu-
rat diàriament, perquè no el
podien creure l’únic responsa-
ble, va salvar la pell fent va-
gues de fam i rebent la solida-
ritat de tot el món. Mort mis-
teriosament ja en democràcia,
Theodorakis va musicar un
parell de poemes seus. Els ve
de lluny, als grecs. Per això,
potser, és el primer país euro-
peu que ha dit prou al desga-
vell actual. Mort Alexis, conti-
nuen molts Alexis: estudiants,
aturats, separats monoparen-
tals, jubilats, desesperats, tots
els segregats, com els que van
seguir Panagulis en la manifes-
tació més inaudita de la his-
tòria grega. Tots som… i retro-
bem el poder de la nostra
força, com ara que Camps reti-
re la llei més idiota dels da-
rrers anys.

En pujar a l’avió, embolica-
des amb els sorolls del mo-
tor, Gràcia cregué sentir
de nou les paraules del ger-

mà: “Venid acá, y traed con vos
las cenizas de los viejos”.

Ja no sonaven al consell
eufòric que dóna aquell a qui li
ha anat bé un canvi. Ara retru-
nyien a requeriment decretat des
de la distància, i es transforma-
ven en una paradoxa irònica:
“Buscar una vida nova arrosse-
gant dins la maleta les cendres
dels avantpassats”. Quines absur-
ditats que planteja l’esdevenidor!

Emprenia desconcertada el
llarg viatge contra el sol naixent,
de Buenos Aires a les terres valen-
cianes de la Marina. Hores i ho-
res d’inactivitat que convenia
aprofitar per a desprendre’s del
dolor de la partida i encoratjar els
ànims, encara que fóra consolant-
se amb les restes de la desfeta.

Duia l’equipatge empolsegat
de cendres, cendres dels parents
difunts, cendres de la vida prò-
pia. Amb tot, no podia queixar-
se, tenia amics que emigraren
amb un bagatge més lleuger.

A ella, la subhasta de la hisen-
da de San Juan, on nasqué i gau-
dí de la infantesa, li havia propor-
cionat la quantitat justa per a li-
quidar deutes. L’estudi de Bue-
nos Aires, espai de somnis, amors
i creacions, el vengué a meitat del
que valia, però obtingué uns mi-
lers de pesos que li servien per a
no marxar amb les mans buides.
Els quadres de l’última exposició
els cedí al gerent d’una galeria
d’art a canvi del passatge d’anada
a Alacant. En resum, un total de-
primentment acceptable.

Els núvols del continent ameri-
cà, banderoles esfilagarsades de
comiat, quedaren arrere i, en so-
brevolar les aigües de l’Atlàntic,
Gràcia sentí que l’avió la trans-
portava un segle abans, quan els
avis dels seus pares hagueren
d’emigrar també.

Els va veure fent una ruta idèn-
tica en sentit invers, corrent al cos-
tat dels raigs de sol a la recerca de
l’horitzó. Viatjaven tan desconcer-
tats com ella, guardades en la ni-
neta dels ulls les últimes imatges
del poble estimat, i escoltant re-
queriments de partença en el
cruixit del vaixell en solcar la
mar. Damiana li contà centenars
de vegades aquell fragment de la
història familiar.

“Abandonàrem la Marina,
perquè patíem penes, els ceps em-
malaltiren i feien un raïm esquifit
que no servia per a escaldar, ni
fer vi, ni res. Els majors remuga-
ven contra la mala fortuna i llan-
guien impotents, els menuts ens
aprimàvem i defallíem de fam, els
joves marxaven a la guerra del
Marroc. I d’enllà lluny, empesa
per un cúmul de murmuris entu-
siastes, ens arribava la flaire màgi-
ca d’Amèrica, fantàstic món de
riqueses fàcils, de menjar, joia i
ventura, el nou continent que mu-
dava les misèries en or”.

Els records de la tia Damiana
estaven farcits de melangies. Dia a
dia bressolava sentiments d’enyo-
rança en una memòria repenjada
en el país de naixença. Tenia vuit
anys quan la tragueren de casa,
una mitjanit d’hivern. Els bassals
del carrer començaven a glaçar-se
i l’aigua freda li entrà per la sola
foradada de les sabates. En pujar
al carro, sa mare la descalçà i
l’abrigà amb una manta. S’ador-
mí amb el vaivé de les ones tan
bon punt salparen del portet de
Xàbia.

Vuitanta anys després, encara
creia seguir dormint, amb els
peus descalços sobre una terra en
què el cor es negava a arrelar.
Imaginava que de sobte es desper-
taria i es trobaria gronxant-se en
una hamaca, a l’ombra d’un riu-

rau, amb la Mediterrània com a
teló de fons.

Damiana remugava contra el
destí. A la Marina tenien casa i
conreus, bon oratge i aigua, per
què allà les vinyes es morien men-
tre aquí, al peu dels Andes,
creixien ferotges? L’anciana sem-
pre cregué que els seus pares fo-
ren poc pertinaços i s’abaltiren
aviat enfront dels infortunis. Hau-
rien d’haver empenyorat més
suor als vessants de la vella mun-
tanya del Montgó, i no deixar-se
seduir amb oferiments de tresors
meravellosos en un país estrany.
Mai no entengué l’autèntic signifi-
cat de paraules que havia sentit
abans d’iniciar el viatge:
fil·loxera, caciquisme, pobresa,
guerres colonials… Només com-
prenia el mot que la turmentava:
"emigració", perquè durant cadas-
cun dels dies de la seua existèn-
cia, sofrí en el fons de l’ànima les
agullonades de la nostàlgia.

Gràcia temia que aquell senti-
ment incontrolat s’apoderara
també d’ella i l’anul·lara entre re-
cords. Per aqueix motiu s’havia
obstinat a quedar-se a l’Argenti-
na, malgrat les desventures perso-
nals, els deutes acumulats, les
amenaces d’embargament, els
conflictes pertot arreu… Seguit
seguit es va fer la desentesa amb
la insistència de Raül pregant-li
que liquidara les restes heretades
i marxara amb ell a Europa. No
volia acabar revestida d’enyo-
rança, contant una vegada i una
altra contes antics de les terres
maternes, o asseguda solitària

contemplant absorta una maque-
ta del seu país llunyà.

Gràcia recordava l’època en
què, de menuts, entre ella i Raül
bastiren amb fang i canyes una
maqueta de la Marina. Fou idea
del germà, enginyós i manifasser.
Si la tia no podia tornar a la casa
estimada, per què no li la duien
fins a San Juan? No importava si
es tractava d’una joguina.

Damiana s’entusiasmà amb el
projecte i se sentí com una deessa
creadora dirigint-los en la compo-

sició del paisatge:
“Al centre el pla de la vall plan-

tat de vinyes, per on corre un riu
tan ample com el de la Plata. A
banda del nord, el Montgó, una
muntanya que res no ha d’envejar
a les de Cuyo. A ponent i a mi-
gjorn les serralades quasi tan al-
tes com els Andes. Tot abocat a la
mar blava i intensa de la Medite-
rrània, saborosa cassola de peix.
I tot poblat de casetes amb riu-
rau”.

La tia gaudí de la infantesa
dels nebots amb el deler de qui
intueix que després tornaran èpo-
ques sembrades d’aflicció.

En iniciar la joventut, Gràcia
marxà a Buenos Aires. Foren

anys de ventura, independència,
descobriments, èxit. Es convertí
en pintora de moda i se sentí en el
cim del món. Però ara i adés ne-
cessitava tornar al Cuyo, xuclar
la saba dels arbres que li havien
donat vida i atipar-se amb la seua
força.

Fins que el cim del món s’en-
fonsà. El desori envaí l’Argentina
i la desgràcia assolà tothom. Lla-
vors, per a incrementar calami-
tats personals, moriren son pare i
sa mare. Raül es féu càrrec de la
hisenda i intentà sortejar adversi-
tats. Mes l’empeny no féu fruit i
el corcó de la ruïna rosegà les vin-
yes de San Juan.

Un dia, el germà la cridà deses-
perat, Damiana havia manat de-
senterrar les restes de tots els fa-
miliars, assegurava que era arriba-
da l’hora de tornar i els difunts
no podien quedar-se abandonats.
La vella s’entestà a incinerar-los,
soterrar-hi part de les cendres i
guardar l’altra part perquè la du-
gueren a terres valencianes. Tam-
bé a ella havien d’incinerar-la i
repartir la pols igualment, meitat
en la terra on deixaria l’últim sos-
pir, meitat en la terra on en féu el
primer.

Damiana morí abans d’un
mes i tot es féu com volia. Part de
les cendres es mesclaren en la te-
rra del porxe arquejat on seia so-
vint, la resta es guardà a la curio-
sa urna de fang, en forma de bar-
ca, on havia col·locat les restes
dels avantpassats.

Potser, influït per les dèries de
l’anciana, o cansat de criar
misèria, Raül decidí viatjar a Eu-
ropa. Gràcia no permeté que s’en-
duguera l’urna de les cendres,
l’horroritzava seguir el joc senil
d’una dona nostàlgica. Acorda-
ren que, si s’hi establia, acompli-
rien l’excèntrica voluntat de la ve-
lla.

La Marina no resultà ser
l’Amèrica dels anys joves de Da-
miana. Ni els rius que la raspaven
s’assemblaven al de la Plata ni les
serralades s’aixecaven inexpugna-
bles com els Andes, però Raül hi
aconseguí feina i s’hi establí.
Comprà una antiga casa de camp
amb riurau, la restaurà i convidà
a venir la germana.

Una vegada i una altra Gràcia
rebé l’oferiment d’anar a pintar
la mar dels besavis, una vegada i
una altra el rebutjà. Fins que clau-
dicà, i partí amb l’equipatge ple
de cendres, i de temors.

El viatge no resultà tan llarg
com preveia.

Abans de repassar altres eta-
pes de la seua vida, el sopor l’obli-
gà a abandonar reflexions, i
s’adormí. Es despertà en arribar
a l’aeroport de Barcelona. Rumb
cap a Alacant, en el penúltim
tram del vol, deixà la ment buida
i els ulls perduts sobre les aigües
blavenques que s’albiraven per la
finestreta. Fins que descobrí un
tros de terra bruna, adornada
amb ones gegants d’una mar pe-
trificada. Sobrevolava la maque-
ta de Damiana. La reconegué
malgrat tenir els rius secs, les mun-
tanyes ermes i els camps plantats
de cases.

Gràcia rememorà la imatge de
l’anciana asseguda al porxe ar-
quejat contant històries enyora-
disses, i somrigué. La vella ho ha-
via aconseguit. Tornava a casa.
La barca dels difunts solcava l’ai-
re i venia a ancorar-se segura en-
tre la petjada cendrosa del fornet
d’un antic riurau reconstruït.

En aterrar i apartar-se dels so-
rolls de l’avió, se sentí reconforta-
da, els temors s’havien esvaït.
Comprengué que també ella arri-
bava a lloc segur, les petjades dels
seus avantpassats li havien deixat
en herència unes arrels tan im-
menses que, d’un extrem a l’altre,
abraçaven acollidores el món.

A LA LLETRA

Tots som
Alexis

ALBERT GARCIA I
HERNÀNDEZ

ESCRIURE EL PAÍS

De Buenos Aires
a la Marina

PEPA GUARDIOLA

Una embarcació enmig de la mar, vista des del Montgó. / JESÚS CÍSCAR

Tot abocat
a la mar blava i
intensa de la
Mediterrània
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