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Salvador Company, flamant
guanyador del premi Joanot
Martorell de Gandia, basteix
amb Silenci de plom i els lli-

bres anteriors un territori geogràfic
propi, Benborser, població a tocar
de València i on va nàixer Eveli Vo-
lero, escriptor inèdit i personalitat
fonedissa. Tots dos, encara que no
ho dominen tot, són les fonts que
nodreixen la ficció. Aquest espai li-
terari escenifica la tensió entre
l’afany de conéixer i la naturalesa
esmunyedissa de la realitat, els abis-
mes i els desconcerts del saber.

Silenci de plom és una novel·la
densa, formada per una concentra-
ció de substrats de tota mena. D’en-
trada, la trama es teixeix sobre tres
esferes. En la primera el protagonis-
ta rememora elegíacament la seua
dona desapareguda anys enrere,
mentre investigava un cas de co-
rrupció urbanística, amb implica-
cions de la màfia russa, i desembo-
ca en l’assassinat d’un regidor i de
la seua família. El bullit de la cons-
trucció juga a favor de l’autor, fet
que li permet fer una paròdia afor-
tunada del cas valencià. Al seu cos-
tat trobem el narrador, que viu a
Anglaterra amb la parella i el fill i
que tradueix una novel·la de políti-
ca ficció, on la necessitat de conser-
var el secret de l’elaboració d’un
mineral clau per la supervivència fa
que l’estat entre en conflicte amb
els seus ciutadans. Una ficció que
serveix com a comentari de la cir-
cumstància valenciana. Al mig de
les dues hi ha l’exegesi del llarg poe-
mari titulat 212 de Volero que evo-
ca la vivència d’haver passat pels
camps d’extermini nazi. L’anàlisi
és un combat per a dilucidar tots
els elements que integren la seua
escriptura: la seua matèria, les re-
ferències històriques i literàries, l’ex-
ploració dels significats i la recons-

trucció de la vida o les vides del
pare de l’escriptor, que és el fona-
ment del poema. La comprensió
del poema du, inexorablement, a
tractar la personalitat de Volero,
amant de l’ambigüitat.

El narrador hi fa un paper ben
actiu i mira de descobrir les veritats
que hi ha al darrere de les aparen-
ces. Com un detectiu expert, aconse-
gueix confessions acompanyades
generalment també d’ombres no-

ves. En aquesta aventura
del narrador desfilen infi-
delitats, desaparicions,
impostures. I sobre aques-
tes desgràcies ha de refun-
dar la seua vida.

Malgrat tot el que diu
el protagonista, en reali-
tat sabem ben poc del
que és rellevant. Per no
saber no en sabem el
nom i els dels seus ni el
lloc on viu. El protagonis-
ta no es presenta oberta-
ment; ens parla des de la
penombra. És comprensi-
ble, per tant, que aquesta
immersió en una reflexió
permanent sobre la iden-
titat i la incertesa, l’estra-
nyament i l’exili, prenga
la forma, per usar una ex-
pressió de l’autor, d’una
mise en abîme i cresca en-
mig dels emmirallaments
que projecten les galeries
d’espills que consti-
tueixen les diferents esfe-
res de la novel·la.

L’ambigüitat és el fil
que embasta Silenci de
plom. De fet, no n’hi ha
un centre, sinó tres. Més

ben dit: no n’hi ha cap. El lector, a
mesura que avança en l’espiral de la
ficció, lliga caps i comparteix també
els buits del narrador, i a poc a poc
s’apropa a allò que s’amaga: el mis-
teri. Una ficció d’aquesta mena ha
de ser acompanyada de sinuositats,
reserves i aplaçaments. Company
demostra una manera singular de
voler combinar sofisticació i accessi-
bilitat. Encara que aquest darrer as-
pecte planteja dubtes respecte als
procediments. En tot cas, Silenci de
plom funciona com un rellotge d’al-
ta precisió per tal que el conjunt de
tots els mecanismes acabe fent ro-
dar plenament la complexitat i els
jocs narratius de l’obra. És un cú-
mul d’idees i de sabers literaris. Una
bona notícia per als degustadors
sense complexos de la literatura.

No sé què en dirà la doc-
trina psicològica més re-
cent, però em sembla
que no és una idea des-

raonada acceptar les paraules
inicials del Casablanca de Marc
Augé (Gedisa, 2008) com una
mena de llei general de la me-
mòria humana: “Aquest text no
és una autobiografia; és, més
aviat, el muntatge d’alguns re-
cords. És a dir, hauria pogut
triar uns altres records o un altre
muntatge”. Aquest petit assaig
de l’antropòleg francés, que Ge-
disa acaba d’incorporar a la
seua esplèndida col·lecció “La
película de mi vida”, és, sobre-
tot, un esbós dels procediments
amb què els records s’intro-
dueixen en la nostra biografia a
partir de l’ordenació que, des del
present, introduïm en un passat
que enyorem, o que tan sols vo-
lem rememorar per interessos di-
versos.

La memòria és, doncs, el cane-
màs que sosté en el llibret d’Au-
gé els brodats posteriors. No es
tracta, tanmateix, i aquesta n’és
la virtut més notòria, d’un text
amb voluntat teòrica, és a dir, no
és una reflexió en abstracte so-
bre la memòria, ni sembla que la
intenció darrera siga la construc-
ció de cap tractat sobre la qües-
tió. Augé munta una part del seu
passat a partir de les imatges ci-
nematogràfiques de la mítica Ca-
sablanca i dels records que li sus-
citen, de manera que la
pel·lícula és en realitat l’element
generador de la resta: dels re-
cords, i del mateix text, circums-
tància que al capdavall fa del tre-
ball d’Augé un experiment d’un
interés notable. El lector, doncs,
ensopegarà amb un petit recorre-
gut a través de fets decisius de la
biografia de l’autor, que tenia 12
anys quan, l’any 1947, cinc anys
després de ser estrenada, arribà
a França la pel·lícula de Michael
Curtiz, protagonitzada com és
sabut per Ingrid Bergman i Hum-
phrey Bogart. Però Augé no hi
deixa de teoritzar mai sobre els
assumptes que el preocupen de
manera que, ací i allà, trobem
reflexions sobre realitat i ficció,
sobre cinema i literatura, o sobre
els recursos que tots solem posar
en funcionament quan activem
els mecanismes del record.

Qui no ha experimentat
aquest lligam entre la pròpia vi-
da i les pel·lícules que ens han
acompanyat al llarg del temps?
Tots tenim el nostre Alan Alda o
la nostra Silvana Mangano.
Però ja no ens és tan fàcil reco-

néixer si aquests records de fic-
cions han entrat a formar part
també dels records de fets que
conservem en la memòria com a
realment viscuts. La frontera en-
tre la vida i la ficció —sobretot
quan un es decideix a fer exerci-
cis autobiogràfics— és, de vega-
des, massa feble i, gairebé sem-
pre, el temps s’encarrega de difu-
minar-ne els contorns com si vol-
guera fer-nos creure que no hi
ha tanta distància entre la reali-
tat i el desig. Augé sap analitzar
amb brillantor aquestes relacio-
ns. Ho fa furgant en les raons
que justifiquen unes característi-
ques determinades del nostre
comportament com a especta-
dors de cinema. El cinema
—diu, per exemple— ens dóna
una mirada de xiquets. El narra-
dor de Proust, quan torna als
llocs de la seua infantesa, els tro-
ba empetitits; contràriament,
quan, ja adults, tornem a veure
alguna de les pel·lícules de la nos-
tra història personal, la nostra
mirada es produeix des dels ulls
del xiquet que fórem i no des de
l’adult que som i que podria des-
fer l’encanteri d’unes imatges lli-

gades indeleblement al passat de
les nostres vides.

Augé, fins i tot, se’n va pels
territoris de la creativitat més líri-
ca i deixa sobre el paper suggeri-
ments que s’agraeixen. Aquesta
és la impressió que un extrau de
totes les seues reflexions sobre el
cinema i la soledat, per exemple, i
d’altres moments com ara
d’aquell en què, precisament des-
prés d’haver dedicat unes quantes
línies a la soledat de Sam —el “se-
cundari exemplar” que decideix
interpretar As Times Goes by, a
pesar de la prohibició de Rick (Bo-
gart)—, estableix el perquè del
blanc i negre, el perquè de la llum
que il·lumina els ulls d’Ilsa (Berg-
man), dempeus davant de la fines-
tra. Augé, en un dels moments
més lírics del petit assaig, confessa
que mai no ha oblidat aquella apa-
rició, que ja és un record arrelat
en la seua memòria. En llegir-ho,
m’he preguntat de seguida quina
malànima deu haver estat capaç
d’oblidar els ulls de la Bergman
davant la nit de Casablanca.

UN PAÍS DE PARAULES

Galeries d’espills
FRANCESC CALAFAT

A MANERA DE TASCÓ

Ingrid Bergman
en la penombra
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LLUÍS ALPERA

Quan ens arriba un produc-
te cultural allunyat dels
nostres canals de coneixe-
ment habituals —parlem
d’un poemari suec tra-

duït al català—, quedem una mi-
ca sorpresos davant la qualitat
tant de l’obra com del fort reco-
neixement amb què hom ha ava-
lat el seu autor, Tomas Tranströ-
mer, traduït a hores d’ara a més
de 50 llengües arreu del món.

Sempre havíem cregut que a
Suècia, amb una població, si fa
no fa, semblant al conjunt de les
terres catalanes, la seua literatura
no hauria de ser tan pròspera
com la nostra. Les notícies cultu-
rals que ens arribaven d’aquell
país, a més de la fastuositat de la
concessió dels premis Nobel, ha-
vien estat sobretot a través del
teatre —Strindberg— i del cine-
ma —Ingmar Bergman com a di-
rector i una munió de grans ac-
tius com Greta Garbo, Ingrid
Bergman, Liv Ullman…

Ara, de sobte, ens arriba un
poemari magnífic, La plaça salvat-
ge, d’un conegut escriptor suec, To-
mas Tranströmer (Estocolm,
1931), que ha obtingut diversos
guardons significatius pel conjunt
de la seua obra: el Premi Interna-
cional de Literatura Neustadt
(EUA), el Petrach (Alemanya) o el
del Fòrum Internacional de la Poe-
sia (Suècia).

La plaça salvatge ens sembla
un poemari ric en imatges, de vega-

des amb pinzellades surrealistes.
Eminentment líric, amb una pre-
ocupació insistent pel jo, dins un
context personal íntim i ben cone-
gut: “Entro lentament a dins meu /
a través d’un bosc d’armadures
buides”. Entre l’angoixa i l’escle-
txa de l’esperança (no us recorda
açò alguns dels films de Berg-
man?), Tranströmer hi crea cons-
tantment una tensió entre la llum i

la fosca, entre forces contraposa-
des: “L’alegria i la tristor s’inflen
en la lupa de la rosada”.

La plaça salvatge és un poema-
ri en què l’autor suec desenvolupa
una sèrie de recursos psicològics,
metafísics i de tradició literària es-
candinava que esdevenen, de fet,
eixos complementaris de la seua
lírica: “No un terratrèmol sinó un
sotrac del cel. Turner ho hauria
pogut pintar, fixant-ho. Un guant
solitari acaba de passar voletejant,
a quilòmetres de la seua mà”.

Dins aquesta poesia carregada
de psicologia i metafísica, hi ha
poemes més distesos que miren de
tenir un vessant narratiu, en aprofi-
tar el poema en prosa, amb una
faç més optimista: “La casa sem-
bla el dibuix d’un nen”, tot i que
aviat torna a les seues dèries metafí-
siques: “En realitat, no ho sabem,
però ho intuïm: ‘Hi ha una nau
bessona de la nostra vida que se-
gueix tota una altra ruta”.

En suma: poesia rica, lírica i
conceptual alhora, que causarà im-
pacte entre els lectors en català, ja
que constitueix un exemple
excel·lent de la manera com, si
una poesia té qualitat, traspassa
perfectament les fronteres de la
llengua.

Un poeta suec

La novel·la és
un cúmul
d’idees i de sabers
literaris

Marc Augé.

El cinema —diu,
per exemple— ens
dóna una mirada
de xiquets

L’autor desenvolupa
recursos psicològics,
metafísics i de tradició
escandinava

EL PAíS, dijous 15 de gener de 2009 QUADERN / 3

El morfema ideològic
Josep A. Mas

Editoral Onada
Benicarló, 2008. xx págines

TONI MOLLÀ

La política lingüística és,
com sabem, una classe de
política. I l’axioma és tan
exacte quan ens referim a

l’organització territorial de la di-
versitat sociolingüística com
quan ho fem, per exemple, a la
varietat lingüística que fem ser-
vir als mitjans de comunicació.
L’ús lingüístic, si volem dir-ho
així, no és “innocent”. Darrere
de cada tria hi ha certament una
“mentalitat” i, sovint, una “ideo-
logia”: una manera d’entendre
els codis i els seus missatges i,
consegüentment, el món que s’hi
expressa. El variacionisme dialec-
tal —sovint un híbrid acas-
tellanat— que s’imposa en deter-
minats continguts audiovisuals i
fins i tot en textos de caràcter
“oficial” deixa entreveure la vo-
luntat de mantindre la llengua fo-
ra dels dominis industrials i vir-
tuals que exigeix la comunicació
ara per ara. En llengua, com en
tants aspectes de la vida, la políti-
ca més prudent és habilitar un
lloc per a cada cosa i,
paral·lelament, posar cada cosa
en el seu lloc. Tan “incorrecte”
ens sembla, per exemple, que es
faça servir en un western el mo-
del lingüístic d’Ausiàs March i
Joanot Martorell com que s’expli-
que la invasió de l’Iraq com si es
tractara d’una nit del foc.

Tot això, que semblen evidèn-
cies contrastades per l’evidència,
costa encara de concebre a segons
qui. Doncs bé: aquestes cabòries i
maldecaps són la matèria d’un lli-
bre excel·lent que acaba de traure
a la llum el professor Josep A.
Mas amb el suggeridor títol El
morfema ideològic. Una anàlisi crí-
tica dels models de llengua valen-
cians, publicat per la meritòria
Onada Edicions de Benicarló.
Efectivament, els models lingüís-
tics diuen tant de si mateixos com
les opinions que s’hi formulen, po-
sem per cas. Són, al cap i a la fi, el
vehicle de la comunicació per
excel·lència: el mitjà del missatge,
amb totes les relacions que impo-
sa aquest binomi fantàstic. Però,
en la llengua com en la vida, els
arbres sovint no deixen veure el
bosc. Per desgràcia, a València,
l’ús de qualsevol innocent paraula
pot ser utilitzat per a estigmatit-
zar un amable contribuent a les
tenebres de l’anatema. Un modest
“aleshores” o un inofensiu “petita
i mitjana empresa” dit davant
d’un inquisidor determinat pot
condemnar l’usuari al més lleig
dels estigmes: catalanista; és a dir,
foraster. La correlació entre usos
lingüístics i ideologies estudiada
pel professor Mas és, finalment,
més i més important, perquè la
polèmica lingüística se sol fer ser-
vir com a cortina de fum d’alguna
mena d’interessos inconfessables
que es pretenen enfosquir. Al-
guns, de fet, ens assenyalen insis-
tentment l’arbre, precisament, per-
què no veiem el bosc. Això sense
comptar que la querella lingüísti-
ca indígena és sovint el refugi
d’analfabets que, de l’embolic, en
trauen bon profit. L’absència de
coneixements demostrada per al-
guns (ir)responsables dels models
lingüístics públics no pot amagar-
se tampoc sota el criteri, tan so-
fert, de l’estil personal. De fet,
com va escriure ja fa uns quants
anys Pere Calders, “alguns anome-
nen estil les seues deficiències”.

Quin model
de llengua?

Ve de la pàgina 1
“Quan dibuixe”, continua, “tinc
molt poc en compte els xiquets.
Faig exactament la il·lustració
que a mi m’agradaria veure i no-
més la història em dóna les
claus per a fer la imatge”.

Quan els anys seixanta
l’il·lustrador Maurice Sendak va
fer el llibre Allà on viuen els mons-
tres, el conte infantil va deixar de
ser sinònim d’històries exemplars
i l’imaginari infantil va començar
a manifestar-se amb més com-
plexitat. Trenta anys després,
Tim Burton passava comptes
amb l’univers Disney amb Pesadi-
lla antes de Navidad.

La il·lustradora Ana Juan
(València, 1961) ha sabut projec-
tar aquesta cara oculta de la ico-
nografia infantil en alguns dels
seus treballs, com Snowhite (Edi-
cions de Ponent), a partir d’una
reelaboració de gust gòtic del
conte popular. Col·laboradora
habitual de les grans editorials
espanyoles, compagina la seua
faena amb altres camps de la
il·lustració. “La il·lustració in-
fantil”, diu Ana Juan, “t’obliga
a ser més rigorós, a deixar de
pensar en un mateix i a situar-te
com a espectador de les imatges
creades. És un exercici difícil, de
vegades poc gratificant, però
molt satisfactori quan aconse-
gueixes una resposta del lector”.
Detesta aquest caràcter d’objec-
te de luxe que sovint envolta el
llibre infantil i, sobretot, l’àl-
bum.”M’agrada veure que els lli-
bres es lligen fins que es desape-
guen les pàgines del llom”.

L’any 2005 Aitana Carrasco
(València, 1978) va publicar el
seu primer llibre infantil, Ramo-
na, la mona (Fondo de Cultura
Económica), un treball que seria
guardonat i una faena que des-
prés ha continuat en altres edito-
rials, com Tàndem (Gran recull
de mentides il·lustrades) o Kalan-
draka (El viaje del bisabuelo).
“Vaig estudiar Belles Arts amb
la idea de ser pintora, convertir-
me en una ‘artista’, no em pass-
ava pel cap la il·lustració i, des-
prés d’una ‘crisi vocacional’,
vaig veure que allò que més
m’agradava era contar, ja fóra
escrivint o creant imatges”. So-
bre el moment actual de la
il·lustració infantil, reconeix
l’aparició de treballs més arris-
cats o transgressors pel que fa a
les formes i als continguts.
“Això”, diu, “és molt interes-
sant, perquè ens dóna als autors
més llibertat a l’hora de crear, de
transmetre i de buscar nous llen-
guatges”, però reconeix que amb
la globalització aquesta llibertat
expressiva es ressent. “Moltes
editorials”, diu Aitana, “revistes,
industries del cinema o l’anima-
ció, joguets, etc., fabriquen pro-
ductes en sèrie amb l’objectiu
que siguen com més vendibles
millor, i això, pel que fa a nosal-
tres, els il·lustradors, genera lli-
bres, tant pel que fa als textos
com a les il·lustracions, política-
ment correctes”. Unes obres, al
seu parer, “passades pel tamís de
la censura, sense ideologia, quasi
sempre mancades de qualitat i
que poca cosa tenen a veure amb
la literatura, ja que són inofensi-
ves, i això és l’últim que hauria
de ser la literatura: inofensiva”.

Les col·leccions infantils i ju-
venils constitueixen l’aparador
públic per a presentar en socie-
tat molts il·lustradors. Noms
com Bromera, Tàndem, Bros-
quil Edicions, Edicions del Bu-
llent, Edicions del Ponent
—còmic—, Diálogo, Versos y
Trazos, entre altres, formen part
de l’itinerari gràfic d’il·lustra-
dors i d’il·lustradores. Fa deu
anys El llibre de les endevinalles
de Llorenç (Tàndem edicions),

fet a duo per Carmela Mayor i
Montse Gisbert, obtenia el guar-
dó al millor llibre il·lustrat del
Ministeri d’Educació i Cultura,
un reconeixement que ha tingut
altres noms valencians entre els
premiats i els finalistes. Ara,
amb motiu del desé aniversari,
l’editorial n’ha tret una edició
especial amb dibuixos de Carme-
la i Montse Gisbert, 10 endevina-

lles infantils. “El meu acosta-
ment a la il·lustració infantil”,
diu Carmela Mayor, “ha estat
una mica una qüestió d’atzar;
d’altra banda, m’atreia la possi-
bilitat de descobrir nous camps
d’actuació quant a la creació i a
la possibilitat d’arribar a un pú-
blic més nombrós”. Pel que fa a
la relació escriptor-il·lustrador,
creu que “la il·lustració sempre

ha d’acompanyar el text d’una
manera creativa, oferir noves lec-
tures que el reinventen”, tot i
que reconeix que “hi ha encara
molts prejudicis estètics i un cert
temor de la novetat, de tot allò
que s’escapa de l’estàndard”.

Per a Miguel Calatayud, un
dels “obstacles” a què s’enfron-
ta el jove il·lustrador és la plura-
litat estilística. “Algú decidit a
il·lustrar”, assenyala, “pot tenir
dificultats a l’hora de triar una
tendència determinada, perquè
la informació és tan extensa i
immediata que pot generar dub-
tes i influències de manera contí-
nua”. “Com que les possibili-
tats”, continua, “són il·limi-
tades, és lògica la varietat, i tam-
bé la riquesa, en les propostes
com a signe contemporani”. Un
panorama efervescent en què, al
seu parer, “o es busca un estil
recognoscible, depurat per la
pràctica i el temps, sense inten-
ció de formar part d’un corrent
concret, o, fins i tot, s’introdueix
un canvi radical d’un treball a
un altre amb la finalitat de no
restar en el mateix registre”.

Un cas especial pel que fa a

l’edició valenciana del llibre in-
fantil i il·lustrat és l’editorial Me-
dia Vaca que, en aquests deu
anys de vida gràfica, ha deixat
uns quants títols que ja han esde-
vingut clàssics. Noms com Car-
los Ortín, Miguel Calatayud,
Oliveiro Dumas, sinònim del
creador visual, o David Roselló
(València, 1964) han passat per
les seues pàgines. Dumas, fabri-
cant d’un univers visual deutor
tant del còmic com de l’anima-
ció i farcit de bon humor, ha
merescut diferents reconeixe-
ments internacionals. En una lí-
nia oposada, hi ha un altre dels
noms emergents, Miguel Ángel
Díez (Alacant), il·lustrador del
llibre Els animals de la pluja
—amb text de Pedro Villar—,
editat per Diálogo i guardonat
com a millor llibre il·lustrat per
la Conselleria de Cultura.

En aquest panorama de con-
vulsió icònica, els il·lustradors
infantils són els caçadors enca-
rregats d’atrapar el món amb el
paper i la tinta com a eines màgi-
ques i transformadores de la rea-
litat. Són els bruixots de la tribu
ocupats a mantenir el diàleg sa-
grat entre el llenguatge verbal i
pictòric. Mentre els exèrcits au-
diovisuals avancen per la geogra-
fia icònica, als laboratoris
il·lustrats s’assagen noves fórmu-
les per al futur immediat, com la
novel·la gràfica com a pont en-
tre l’escriptura i la imatge. “Una
altra forma”, diu Miguel Calata-
yud, “que pot sobreviure és l’àl-
bum il·lustrat, el llibre que es
caracteritza pel gran protagonis-
me de la imatge”. “Llibres”, as-
senyala, “que no s’acaben en
una sola lectura o una simple
mirada”. I conclou amb una pre-
gunta: “No comprem i regalem
objectes amb l’única finalitat de
ser contemplats?”.

De dalt a baix, il·lustracions de Mi-
guel Calatayud (Al pie de la letra), Pa-
blo Auladell (La casita de chocolate),
Aitana Carrasco i Ana Juan.

Són els bruixots de la
tribu per al diàleg sagrat
entre el llenguatge
verbal i el pictòric
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