
Deia Unamuno —i cito de memòria— que 
calia cercar «lo universal en las entrañas 
de la vida local y lo eterno en lo limitado 
y circunscrito». Aquesta frase podria apli-
car-se perfectament a l'obra d’Antoni-Lluc 
Ferrer Dies d'ira a l'illa, publicada per Edi-
cions 62. En efecte, podem considerar la 
novella com una crònica de la vida quoti-
diana on l’argument es desenvolupa sense 
cap transcendència i nogensmenys amb un 
intens interès. O potser la seva mateixa 
neutralitat de llengua i d'argument és allò 
que li confereix el caràcter d'obra reeixida, 
ben feta, que té, perquè la primera qualitat 
que s'hi destaca és aquesta: que és un 
llibre ben fet.

Hom ha dit que era una obra de madu-
resa, i esmentaven aleshores l’edat de 
l'autor. És cert que a trenta-cinc anys 
Antoni-Lluc Ferrer publica la seva primera 
obra de ficció. Ara bé, tampoc no és un 
novell en matèria d'escriptura i tant les 
seves classes de literatura a la Universitat 
d'Ais de Provenga, a França, com les seves 
recerques en el domini lingüístic l'han pre-
parat com a orfebre de l'idioma. Val a dir 
que la novel·la guardonada amb el Premi 
Prudenci Bertrana de l'any 77 és abans que 
tot una prosa nítida, pulcra. Hom pensa en 
el treball d’aquests prosistes francesos que 
a força de seguir els consells del vell Boi- 
leau («Cent fois sur le métier remettez 
votre ouvrage»') aconseguien una frase d’un 
ritme i d’una sonoritat de vocables que 
feien de llurs obres un joiell, la puresa del 
qual es confon massa vegades amb la faci-
litat. Per donar un exemple, la frase d'un 
Flaubert corre, senzilla, dúctil, aparentment 
sense recerca, com si res, sense estridèn-
cies ni redundàncies. De la mateixa ma-
nera, a l’obra d'Antoni-Lluc Ferrer la frase 
pot semblar neutra, en un aparent «grau 
zero de l’escriptura». Però aquesta neutra-
litat és aparent només. Correspon en rea-
litat a un pacient treball d'elaboració, de 
contenció i de depuració de l'expressió. 
Hi ha troballes; la primera, sens dubte, és 
el títol, amb ressonància de vers que ja 
anuncia l'exigència rítmica i fonètica de la 
frase. Aquesta és generalment curta, amb 
pocs adjectius, però precisa, amb termes 
exactes i sense excessiva erudició, ja que 
no es compaginaria amb la parla d'un nen 
de deu anys. Res no hi és gratuït: el relat 
es desenvolupa en un to voluntàriament 
neutre per mor d'aconseguir aquest endin-
sament en el món quotidià de l’infant nar-
rador.

També això és una de les troballes de 
l’autor. No es tracta ni de bon tros de lite-
ratura infantil, ni tampoc del món enter-
bolit i apassionat de l'adolescència. Es trac-
ta del període de pre-adolescència que 
sempre ha inspirat poc els literats. És evi-
dent que l'adolescència té més adeptes. 
És dificilíssim parlar d’infantesa —i més 
en estil directe— sense caure en el parany 
dels records personals a penes elaborats, 
d’unes memòries, o en la denúncia amb 
valor de document social: dins l'àmbit de
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la novel·la realista, els exemples no escas-
segen. Però la preocupació de l’autor no 
és aquesta. El narrador —narrador/autor?, 
tant se val— és un nen que a partir d'un 
episodi de la seva vida (la fugida d'un 
seminari) ens conta el món que l'envolta, 
i ho fa sense cap comentari, sense cap 
judici de valor. La seva mirada reflecteix 
talment un mirall: el comentari o la crítica 
pertanyen al lector. És la seva participació, 
la part de creació deixada a l’abast de ca-
dascú, i això fa que la història de l’Albert 
pugui ésser la de molts lectors. Som dins 
l’ambient de la postguerra, del feixisme 
triomfant. Un món en què moltes pregun-
tes han de romandre sense resposta. El 
nen, l’Albert, veu per primera vegada, i la 
seva visió és coherent, com ho són les 
preguntes que en resulten. Les coses són 
perquè el nen les diu. I què pot dir, què 
pot veure un nen de deu anys en aquelles 
circumstàncies històriques que li arriben 
a onades trencades, esmorteïdes i ja man-
cades de llur violència inicial? El seu en-
torn és un món de silencis i d’indiferència: 
les dues negacions —de la paraula i de 
l’afecte— que més poden ferir una sensi-
bilitat incipient. Les interrogacions del nen, 
la seva inquietud, el seu intent de definició 
—els bons i els dolents de la guerra: la 
seva exigent dicotomia tan tranquil·litza-
dora— són com els punts suspensius que 
articulen l’acció i li confereixen un atractiu 
que porta el lector a llegir el llibre d'una 
tirada i a no deixar-lo fins haver-lo acabat. 

Perquè el relat ens corprèn, i ja no el 
deixarem mai més. L’Albert —procediment 
literari?, alter ego? Són preguntes que no 
s'ho paga contestar— parla i nosaltres 
l’escoltem i ell es fa un poc nostre amb 
la seva lucidesa, que és la dels savis o la 
dels infants. En aquest sentit, Ferrer ha 
reeixit en la creació d’un ambient autèntic. 
Em sembla la paraula més adient per a 
caracteritzar la seva novel·la. Autèntica és 
la visió d’una família de la menestralia que 
confon la mediocritat de la seva existència 
amb la «pau» feixista. Autèntic, també, el 
llenguatge emprat fora de tota convenció 
falsament folklòrica. Prou ho sabem, de 
quina illa es tracta; per això no necessita 
cap «color local» cursi, cap regionalisme 
més o menys postís, per a ésser ver. La 
seva aparent atonalitat encara li dóna més 
força, independentment de qualsevol ver-
semblança de fulletó.
Molt més quedaria per dir, però cal no 
comprometre el plaer de la lectura que ens 
reserva l'obra. Tanmateix, em sembla ne-
cessari de recalcar l'equilibri i l’art de 
l'estructura de la novel·la, que pot recordar 
certes tècniques narratives latino-america- 
nes. Penso, dient això, en l’obra de J. M. Ar- 
guedas Los ríos profundos, l’heroi de la 
qual també és un nen molt jovenet, i on 
l’autor, amb una acumulació de verbs en 
condicional, obté el mateix resultat de su-
perposició temporal: el temps del relat, el 
temps realment viscut, una experiència pas-
sada projectada en un esdevenidor possi-
ble. El nostre autor sap usar igualment els 
temps verbals per trametre aquesta visió 
que com un malson es presenta al nen, 
formada de la realitat present i de trossos 
de fets viscuts, imatges que se succeeixen 
dins una cronologia lògica. El llibre s'obre 
en una perspectiva de flash-back que gira 
en el temps dels verbs: d’una situació pre-
sent es passa a l'evocació d'esdeveniments 
passats i a la projecció d’un probable futur 
anunciador de l’últim capítol. Obertura i 
final es responen dins una estructura rigo-
rosa que comunica a l'obra el seu equilibri. 
L’Albert, orfe de tendresa i confrontat amb 
un món de silencis i de prohibicions, des-
cobreix malgrat tot, o potser mercès a 
aquesta indiferència, la necessitat d'una 
vida més oberta i l'exigència d'un caliu 
sense falses aparences, símbol del qual 
és l'avi. Sens dubte, aquest és el sentit 
de la seva fugida definitiva: «s’han acabat 
els dies d’ira...» Finalment, no té gaire im-
portància saber la fi de la seva aventura. 
El més important és la decisió, la ruptura. 
Com per a Telemac, el que importa és el 
viatge, és emprendre la caminada. Què 
trobarà «au bout du chemin»? No crec que 
calgui trobar-hi una resposta. S'ha endinsat 
en el camí —«Et perdràs pel camí / que 
mai no té tornada», recorden els dos ver-
sos d’Espriu que encapçalen l'obra— amb 
la ferma voluntat de repetir si arribava el 
cas, i aquesta és la resposta, un poc des-
concertadora i confortadora alhora, del nen 
esdevingut un moment «mestre» de la seva 
vida. — MONTSERRAT MORAL DE PRUDON.

[589] 45


