EL RESCAT
DELS PERDEDORS
M. ANGELS GARDELLA.

La pinja del sud.
Barcelona, Columna/Edicions de rEix;imrlc. 1995, 144piig.
En una literatura, i en un món, on el reqiiisit indispensahle
per l'exit sembla que és fer-se un nom -imposar en el mercat una
etiqueta que .scrvoixi de reclam i garantia-, a partir del qual se us
Receptará com a obra mestra tot el que cingueu a be d'ofenr,
encara hi ha qui es Uiura a l'esforí invers: dedicar-se amb
paciencia i fervor a construir una obra s6lida a partir de la
confecció d'un llibre rere un altre, amb mes atracció peí risc que
per racomodació a les formules segures. I en cada ll.bre es nota
que la mh que escriu és tan prudent a l'bora d'afegir com
amatent a esmenar i a dclir. El resultat és tranquil-lit:ador: els
Ilibres de Gardella -sense fer distinció entre els adrc^ats a
infants o joves, i els diguenvne d'adults- no es posen de moda,
pero perduren; no enccncn els focs d'encenalls de 1 oportunisme
litcrari, pero mai no deceben.
Al primer cop d'ull, és un llibre desigual: son set peces
d'extensió molt diferent i de subgéneres variats. Al segon cop
d'ull, ens apareix no gens desigual la segura veu del narrador, que
en cada cas presenta, escruta, anajitia eis seus personatges fins a
exhaurir-ne l'esperit. no gaire pregón d'altra banda; fins a posar
al descobert la seva condició de victimes i la seva mcapacitat de
modificar gaire el paper que els ha estat assignat Perqué si
alguna cosa teñen en comú els protagonistes d aqüestes
narracions és que tots es deixen mes aviar portar peis
esdevenimcnts abans que prendre decisions. Tots están d'oferta,
com sent que esta la mestressa del relat intitLilat «L'hípcr» quan
es deixa abordar per un desconegut en una superficie comercial;
tots están exposats en els prestatges de la vida esperant que algún
fet extraordinari s'esdevingui, pero no son prou forts per
propiciar-ío. Aquesr conre, el mes curr de tots, només dues
planes, pertanyeria, si é.s que encara estíi de moda parlar-ne, al
que s'ha vingut a anomenar, qui sap per que, narrativa urbana:
una dona es passeja entre els prestatges, comenta els productes
que tmba, qui sap si ha liigat... Enumeracions de la banalitat.
Potser, en la seva brcvetat, es el mes simptomatic de la visió del
mt^n que pateixen els personatges.
És obligat destacar-ne el primer relat, intitulat "L'acte», que
és parent de la novel-la curta Una casa vora l'eslació (Ed.
Empiírics, 1990) per l'estil ironic pero sense malicia amb qué ens
presenta el petit món d'una petita ciutat provinciana, que en
aquell cas es deia Tieres i que en aquest no té nom pero tots
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sabem que és, també, Figueres. La novel-la en qüestió, per mes
que pertany a la categoría «narrativa per a joves», a partir del
pretext de la inauguració del museu d'un artista nat a la vila i
famós arreu del món, crea una intel-Ugent recreació de les
pretensions, les ridicuieses i les miséries del govem local. Ara,
«Uacte» prossegueix, amb altres personatges, la posta en escena,
plena de bonhomia pero sense estalviar la sorna, de les forces
vives de la vila, que en aquest cas s'apleguen, a l'entom d'algun
no gaire alt carree, per celebrar el centenari d'una escola:
"Rosaris de discursos i personalitats amanien l'escassa amenitat
del programa». S'avorrirá el públic, s'avorriran de la seva propia
superficialitat els qui el presideixen -remarcable l'episodi entre
el delegat de Cultura i l'escriptora local, una «falta de tacte per
excés»-, pero l'acte es fara i la vida, després de tota aquella
aparenta de solemnitat, continuará feli^ment resignada. «Pere i
el Ilop» está en la mateixa línia, pero a mes conté tot un
melodrama claramcnt inspirar en un fer divers que va seduir els
espectadors de TE-spanya profunda: professor fuig amb alumna
menor d'edat. En aquest cas es tracta d'una historia d'amor entre
el director d'una orquestra local i una jove deixebla seva que fa
fracassar un concert: «En una ciutat petita, els escándols son
grossos, inflats i entendridors». El lector agrairia, en el futur,
noves entregues de tan reeixit retrat d'un poblé.
1 esmentem només, a tall d'invcntari, «Els dos amics»,
excel-lent crítica d'un sistema de promocíó universitaria que
aten mes a la docilitat i al servilisme que no pas ais mérits
objectius; «L'ignorant», un conté estrany í enigmátic, que deixa
amb la convicció que és millor no dir gaircs coses pretensioses en
un vernissatge; «El sota de les faldilles», un entreteniment
boccacciá, i finalment, «La pluja del sud», que ocupa una tercera
part del llibre i que podría donar lloc a un dilatat serial de TV,

amb estampes de la historia d'un pohle de la costa i de l'aventura
colonial a Cuba.
En definiti\a, al ilarg del ventall de vides que ens presenten
aqüestes set narracions, des de l'escriptora provinciana amoínada
perqué se li han estripat les mitges i el nen que es veu obligat a
aguantar-se el pipí durant «l'acte", fins al qui es veu empés,
sense un entusiasme excessiti, a fugar-se amb la seva enamorada
dunint uns qiiants dios fins que la prosa de la vida hi posa un
esperar punt final, passant per l'universitari que espera l'ocasió
pensant-se que la feina ben feta té futur í ha de resignar-se a
veiire que el seu amic li pren el lloc, rots ells assüleixen una
sólida i fonamentada desconfianza en els episodis que els ha
tocat viure. Pero serveixen per demostrar-nos l'habilitat de
l'autora a construir una diversitat d'escenaris i a fer expressar a
cadascun deis personatges la seva fallida, la seva perplexitat i la
seva resignado.
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