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T

ot nnvcllLstn shí\ Je crear conscicnrmcnt un man poetic,
un móii JL' ficció que es pot vincuhir cjfpiciuncnt ;il inóii
real o be desafiar-lo i cridar mes fort que ell. L'univers
narratiu de Josep Valls és la tipificació d'uns llocs, uns fets, uns
objectes, uns personatpes que, a! mateix tcmps que retoquen la
seva hisrñria U)t simulant el rirme i el movimenr dc' l;i vida, es
iUDuen en un món verbal propi, personal i pintíjresc.
A Granoturco, obra guardonada amb el premí de narrativa Pin
i Soler 1994, es trenen dos deis ambit-s que encerclen la prodLicció
literaria de J, Valls: la tascinació peí món classic i renaixentista, i
la passió per les delicies de la cuina italiana. El protagonista del
Ilibre, una mena íYaiier Ü^JD de Fautor, és un í^nurmct enamorar de
les oxcelsituJs artístiques de Florencia que veu com les vacances a
la ciutat deis seus somnis es converteixen en un batibull sense cap
sentir aparent: la imminent obertura d'un establiment de la
multinacional MacLXinald a la Piaría della Si.tínoria sembla ser el
móbil d'uns assassinats ais quals precedeixen uns missarges
estrambótics; el protagonista de la historia es converteix
involuntariamenr en el receptor d'aquests escrits premonitoris;
ningú no sap si l'assassí mata per estética o per motius
gastronómics; com t'er casar els diferents components d'aquest
quadreí Com preservar la tranquil-litat d'unes vacances en
l'escenari d'aquesta tragedia?...
En algún moment sembla i|ue ens trobem davanr una obra que
té tot Paire d'un relat policíac: bi ha una serie de niorts
misterioses, un protagonista que s'bi veu embolicat sense adonarse'n, un comissari pintoresc i gens convencional t.|ue intentara
resoldre tota aquesta intriga. Tanmatoix, no és una novel-la de
suspens, ja que els esdevcniments queden ofegats per la
magnificencia de l'escenari (la Florencia del Renaixement) i el
gran nombre de descripcions que el decoren. En realitat, la major
part del Ilibre és ocupada pels fragments on l'autor es recrea en la
pintura minuciosa i colorista deis paisatges i racons de la ciutat
toscana, o s'embadaleix en la lloani^a deis plats que es poden
degustar ais seus restaurants. La majoria d'aquestes reflexioas les
localitza el propi protagonista de Tobra, l'Aurcli Borrell, pero la
seva déria es compartida peí cuiner Mario, el cambrer Francesco,
el vigilant Sandro, el comissari Giordano... i qualsevol deis
personatges d'aquesta pintoresca galeria es veura en el drer (o
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i'ohligació.') de cantar les ineravelles de ¡a ciutat deis Medici,
contribuint així a farcir l'obra de tota mena d'informacions i
comentaris sobre el patrimoni artístic, la cultura, la historia o
l'actualitat de la capital de la Toscana. Pero les reflexions culturáis
i les notes erudites que puMulen per les pagines de Granaiurco no
acaben aquí: la devoció del mateix Aureli Borrell per Flaubert el
porta a evocar els fragments de Mackimc Bovary en que Charles
s'enamora d'Einma o el trajéete en carruatge d'Emma i Le()n
DupLiis pels carrers de Rouen; els rcferents litenuis tormén també
part deis deliris del comissari, que llegeix amb avidesa El Banqnct
de Plato i enfarfega els interrogatoris amb desconsideráis discursos
on es retlecteixen les seves frustratles inc|uieluds inteldectuals;
Pelügi de Dante, Petrarca, el record deis grans mcstres de
l'Humanismc florcntí o l'evocació de versos de poeres iialians
tampoc no si'in detalls gratuíts.
Tantes tligressions fan que el temps s'aturi i l'acció quedi
suspesa, gronxant-se dainunt els decoráis com un núvol que es va
difuminant, lentament, sobre els personatges, fins que arriba a
(.lesfer-se i el conjunt i.le Li narraciii comeni;a a pertilar-se i prendre
fonnes a través d'un filtre de ronalitats tascinants: Florencia, flor
de ¡a Toscana. mirall d'ilcúia,..
Si, com pens\'a Bouffon, l'estil és l'home, l'autcir d'ai.|uesta
noveMa sembla haver-ne descobert un amb la passiii per Florencia
com a centre i aliment liierari. 1, com que l'escriptura és un fals
dialeg, cal cercar la manera L|ue el lector no tiíigui la impressió que
la faula se lí escajta de les mans i es reclou en ella mateixa.
Estimulant la imaginació amb el misteri deis assassinats i les
desventures del protagonista, o trencant la monotonía de la prosa
amb la intencionada intercahició de fragments on es respim un léxic
italianit:ant, Josep Valls genera una obra on descripcions i paisatges
hi teñen una funciii precisa: son una pausa nccessaria que dcfineix
l'estética d'un cscenari aclaparador i magnífic on s'ha aturat el
temps. El proposites del tot lloable i la técnica empratla muleixa de
ser interessant, pero, amb fot plegat, el virtuosisme ornamental
acaba per embolicar el fil de la trama i la converteix en un calxlell
inversemblanr i dubtós. Com diu Flaubert, hi ha dua mcncs
d'c^crifnors: ch mes ¡^am. ch rars, t.'í.s íiiatre.s vmiubia rcsumcixcn ki
/lumíiTiitaí sense prreocu¡mr'Se d'elU ni de les seves ¡xissioris, deixant de
cnsiai la seva iK.T.Mmíiííiíit. Pero n'hi ha d'alircs que lan .siíts km de cn'íW
¡Kv csscr kirmoniíisos, ¡¡larar ()er eníeiidrir i ocuparse de si ?IIÍIÍL'(.V().S per
ésser etems. Potser la novel-la i.le Josep Valls no és una obra genial ni
eterna pero sí ho és l'omnipresencia del seu e.scenari entranyable i
enlluernador: Granoturco se'ns ofereix com un homenaige a la
capital toscana, i sens dubte contribuirá a fer conéixer la Florencia
renaixentista i els plaers culinaris d'aquesta ciutat ais lectors que
vulguin estirar el primer fil d'una troca on s'emboliquen molts caps
de diferents colors.
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