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LA VEU MELODIOSA, per Montserrat 
Roig. Edicions 62, Barcelona, 1987.

La darrera novel·la de Montserrat 
Roig suscita, d’entrada, l’evidència 
d'un canvi en profunditat en els parà
metres habituals de la seva narrativa; 
com si l’escriptora s'hagués proposat de 
fer un dissabte general i trasbalsar, 
de dalt a baix, tota la munió de mobles, 
tics particulars i esquemes que el lector 
—poc o molt fidel— n'esperava. Aques
ta capacitat de sorpresa esdevé, ben 
segur, un dels valors més importants 
de La veu melodiosa: el vigorós cop de 
volant a la recerca d'una tonalitat més 
lírica, la tensió evident per a defugir els 
models anteriors i l’esforç per tal d’em- 
parentar-se amb algunes referències de 
la narració mítica i filosòfica; des de 
Job fins a Voltaire, poso per cas, i del 
bildungsroman a Dostoievski. I es tracta 
d’una història que sorprèn i captiva 
immediatament, sobretot pel protago
nista, «l’Espardenya», nascut en un 
món d’hostilitat, protegit i criat pel seu 
avi com una flor d’hivernacle, d’esque- 
na al món i envoltat, només, per un 
paradís de llibres. Fins aquí, la novel·la 
de Montserrat Roig és una obra que 
gairebé enlluerna i avança en una melo
diosa harmonia paral·lela a la semànti
ca del títol. Els problemes, però, comen
cen quan s’enceta la segona part i 
«l’Espardenya» surt del seu paradís de 
cotó fluix per a entrar a la Universitat 
dels anys seixanta. Com passa amb les 
frontisses mancades de greix, la novel
la llavors comença a grinyolar d’una 
manera intermitent. Al meu entendre, 
els responsables en són una simbologia 
massa banal i reiterativa, un esquemà
tic seguiment de la història i uns perso
natges excessivament paradigmàtics. 
En conjunt, malmeten tot el treball 
previ d’una novel·la que s'havia enfilat, 
en el primer tram, amb un tremp 
absolutament original i meritori.

RELLOTGES FORA DE PUNT, per
Isidre Grau. Editorial Laia, Barcelona, 
1987.

Isidre Grau és un dels narradors 
catalans sorgits darrerament que, a 
parer meu, mereixen l’atenció d’un 
marcatge i d’un seguiment més curts. 
Sobretot després de l’excel·Ient novel·la 
Els colors de l'aigua, Premi Sant Jordi 
1985, el mateix any que guanyà, amb el 
recull que presentem, el Premi Joan 
Santamaría. Rellotges fora de punt aple
ga una dotzena de narracions que, 
tècnicament, esdevenen un repertori 
sobre les estructures més usuals en l’art 
de la narració breu: de la crònica a 
l'epístola, del monòleg a la narració en 
tercera persona, contes amb estratègia 
d’engany i desenllaç sorprenent, etc. Un 
assortiment irregular, bé que amb mos
tres prou arrodonides com ara «La dona 
del Montseny» o bé «A glops d’aire 

moren els peixos». Exemples que de
mostren que l'autor treballa amb des
tresa els mecanismes d’aquest rellotge 
peculiar de la narració breu. Són contes 
de temàtica variada, com la diversitat 
tècnica mateixa, amb un punt de reinci
dència, però, en els arguments que 
exorcitzen la memòria generacional: 
aquest anar de dret pel camí que, des de 
la utopia dels seixanta, conduí al desen
cís actual. Isidre Grau ja havia tractat 
el tema en una novel·la anterior, Sol 
sense sol (1984). Ara hi torna als contes 
«I l’alba va esclatar de riure» i «Una nit 
de bruixes i foc», dues mostres que 
esdevenen una referència prou clara de 
tants rellotges espatllats pel viatge i 
amb les busques foraviades.

BARCELONA / RODA DE TER. COR-
RESPONDÈNCIA, de Joan Vinyoli i 
Miquel Martí i Pol. Edició a cura de 
Xavier Folch i Andreu Rossinyol. Edito-
rial Empúries, Barcelona, 1987. CAR-
TES D’ALEMANYA I GRÈCIA, de Car-
les Riba. Edició a cura de Carles-Jordi 
Guardiola. Edicions de La Magrana, 
Barcelona, 1987.

A casa nostra, el gènere epistolar ha 
gaudit d'una tradició més acadèmica 
que no pas estrictament literària. Una 
bona prova n'és, em sembla, l'immens 
epistolari verdaguerià, convertit en un 
monument de saviesa mercès a la profu
sió erudita de Josep M. de Casacuberta i 
de Joan Torrent i Fàbregas. Darrera
ment, però, s’han publicat dos reculls 
epistolars que fan de contrapès; vull dir 
que, més enllà dels valors erudits que 
tard o d’hora els atorgarà la història, 
cuegen amb una llustrosa vitalitat i 
obsequien el lector amb una experièn
cia deliciosa i impagable. Dos reculls 
també que esdevenen, per la seva dife
rència radical, una mostra de les mag
nífiques possibilitats del gènere; sobre
tot, si darrere de la signatura hi ha un 
escriptor capaç, sensible i intel·ligent: 
el problema de sempre, vaja. Un gènere, 
però, abocat a la decadència per l’im- 
pacte progressiu de la tecnologia comu
nicativa. Aquests dos reculls són la 
correspondència entre Vinyoli i Martí i 
Pol, i una mostra de les cartes i postals 
que Carles Riba va trametre als seus 
amics des d’Alemanya (març de 1922 - 
febrer de 1923) i durant el seu viatge a 
Grècia, l’estiu de 1927.

De l’epistolari ribià, cal referir-se, 
bàsicament, a les lletres adreçades a 
Josep Obiols, perquè en són el gruix 
més important i les més pregonament 
literàries: autèntics fulls de dietari, 
amb voluntat d'estil, que Riba conver
teix en carta per gaudi propi i de l'amic. 
Hi anota els seus itineraris, hi reflexio
na sobre art i literatura, dóna detalls de 
la gastronomia i explica les seves im
pressions sobre el tarannà de la gent, 
del paisatge i de les ciutats. En aquest 
aspecte pot sorprendre la imatge d’un 

Riba nou, frescal, desimbolt i franc. Un 
punt descordat, fins i tot, com quan 
parla de l’abundosa i variada activitat 
sexual de les alemanyes.

L’altre recull, la correspondència en
tre Vinyoli i Martí i Pol, no té tampoc ni 
una sola engruna de deixalles. És l’ex- 
periència de dos poetes que s'han cone
gut tard, bé que, abans, havien desco
bert els senyals d'un paral·lelisme in
tens. Enceten així (de 1977 a 1982) un 
diàleg inquietant que furga tenaçment 
des de la pell fins a l’ànima, des de la 
realitat d’uns cossos baldats pel temps i 
la malaltia fins al moll de l'os essencial 
de la poesia. Un diàleg extraordinari 
per la vivor que traspua i pels interro
gants poètics que planteja: L’angoixa, 
per exemple, del poeta que creu que ha 
tocat sostre amb la seva obra, la miste
riosa disposició del discurs poètic, l’evi
dència del vers generador del poema i la 
seguretat que els poemes s’atropen tots 
sols quan arriba l’hora de recollir-los en 
un llibre. Dos reculls epistolars, doncs, 
imprescindibles per al lector exigent i 
exquisit de literatura.

CONTES DE LA BOGERIA QUOTI-
DIANA, per Charles Bukowski. Traduc-
ció de Manuel de Seabra. Editorial 
Pòrtic, Barcelona, 1987.

Espontaneïtat, realisme, autobiogra
fia, consciència de marginalitat i el 
corcó d’una literatura d'alcohol, obsce
nitat, sexe i violència són els compo
nents de l’obra de Charles Bukowski, 
una mostra de la literatura del qual s’ha 
publicat per primera vegada en català. 
Autor d'un vitalisme desmesurat, irri
tant i polèmic, Bukowski és un repre
sentant genuí de la dinàmica de trenca
ment en la cultura nord-americana del 
tombant dels anys seixanta. Llavors el 
caient que lluïa era el conreu de l’antia- 
cademicisme, l’impuls agressiu i la pro
vocació punxant envers el públic. Un 
públic, però, que reaccionava captivat i 
ple d'entusiasme per aquest tracte de 
duresa. Justament per aquesta raó, em 
sembla paradigmàtica una de les narra
cions del recull: «Recomanaries escriu
re com a carrera?», amb el mateix 
protagonista (Henry Chinaski) que el 
lector interessat pot trobar en altres 
obres de Bukowski: Factotum (1975) i 
Women (1978). Chinaski és un poeta 
savi en l’art de combinar versos i al-

Bukowski, irritant i polèmic, 
per primer cop en català.
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