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S'HA I>IT QUE E]. MES DIFÍCIL d'escriure és, probablcment, saber
polir els detalis, saber eliminar el que sobra de les primcres verHavent viscut unes quantes aventures televisives mes o
sions d'un text. Aquests son cls cuntes d'algú que ré coses a dir i
menys afortunades -aixo depén deis gustos de cadascú-, M.
sap rrobar situacions arí^umentals atractives pero que, tanmateix,
Mercé Roca ha tornar a l'esccna novel-lística amb aquesta obra
cree que en aquesta ocasió ha deixat arestes per arrí.xj()nir. Valéry
que tenim a les mans. Lángeí del ves¡yre és una novel-la amb una
ho va cscriure: un lext mai no s'acaha, s'ahandona, pero no es pot
dosi considerable de psicologisme que s'administra al lector a
abandonar massa aviat. Está ciar que el Ilibre ofereix bons motnivés d'un narrador omni.scienc que penetra els indrets mes fnments (per cxemple en frases com aqüestes: bar especiaUlzal en
tims i ociilts del subconscient deis personatges. Grácies a aquesj'rankj'urts oiíosos í irencamenis de ¡yarelb, paf^. 95; o ^J íw qié propo- ta omnisciencia també arribem a saber el passat deis personatses, dones, a pan d'uüÜtzar aqwíi llen^yuatge de columnista comarcal!, ges, els seus records mes foscos o traumátics, les seves experiénpág. 121); pero coixeja una mica en l'elecció del refíistre narratiu.
cies o els anhels i desitjos que mai han pcigut satisfer.
M'imagino que aquesta respon a una tria conscient de Tautor perEls narradors totpoderosos que obstaculitzen el desenvolupaqué els ingredient-s de la recepta de la vcu narrativa determinen en
ment de l'argument i que prajccten la .seva ombra sobre tots cls
molt bona part l'éxit del cuinat i, per tant, val la pena que siguin
racons de l'obra sóñ una malaltia crónica prou concguda que ,s'ha
seleccionats amb cura. Es topic perii cert: vivim en un món de
diagnosticat sovint a moltes de les tnidicions literáries ~o potscr a
parallelismes, d'innunierables connexions, en ei menjar sovint
totes. Son massa casos d'escriptors que han creat una figura
xalem niolr mes amb un préssec al sen punt que amb una .salsa de
d'aquesta envergadura i que després no l'han sabut contn)lar!
vint'i-dos iní^redients, deis quals divuit no hem sentit mai anomeDones bé, aquest no és el cas de M. Mercé Roca, perqué a L'clngd
nar; en literatura passa molt milk)r la claredat que la complicado
del vespre, tot i el paper destacar del narrador, els personatges conléxica. L'extraordinarietat agrada perqué no és habitual: les salses
tinúen mantenint una part important del protagt^nisme. Perqué,
exotíques ens complauen en els apats que acaben en dicurs pero si
tot i que tenim accés ¡liure al seu interior, semprc hi ha ima part
les mengéssim cada dia el nostre estómac organirzaria manifestade les seves accions o algunes decisions que preñen que s'escapen
cions. La possible precisió semántica de mots atnb un o dos peus
a les prediccions que p(KÍem fer coneixent-los com e!s coneixem.
en Toblit es pot adequar a alrres generes, pero en contes cxplicats
D'aquesta manera, ens sorprenen, de tant en tant, amb accions
des d'una perspectiva volguda actual i urbana enrrebanquen. Uns
imprevistes -com per exemple la fi de les cendres del marit de la
exemples, agafats a l'atzar, de! rccargolament léxic al qua! em refeLaura-, demostrant-nos que els seus actes no son esclaus deis trets
reixo: regressar {pág. 11, 49, 68 entre altres),/retór (pág. .32), rauc
de la seva personalitat que el narrador eas revela impúdicament.
(pág. 32), jatiiíu' (pág. 38), khilitaL (pág. 51), carnosos (pág. 53),
Per alleujar lectons i personatges d'ima pressió excessiva del
aiacritat, apa^o^iic (pág. 76), kikia (pág. 78) o cassussa (pág. 111).
narrador, aquest se sol situar en un punt de vista per sobre de
No voldria criticar Tus de cap paraula de la nostra llengua,
l'acció des d'on intervé d'iaia manera distant, com un observaperí) sí que cree que cal reflexionar molt bé sobre l'adequació de
dor casual, allunyat. Fins i tot en al^'un moment, reporra els diácada registre a cada genere. Si es tracta de fer contes de l'estil deis
legs entre els personatges com si fos una gravacié), sense prescnde Miqíiei Martín cree que una llengua com la que ell fa servir
tar-ho tipográficament com s'acostuma a fer en aquests casos.
porta al desencaix, a un grinyol que fa mal a les orelles de lector.
Si fins aquí he dedicat l'atenció a l'estructura narrativa de la
Per acabar valdría la pena recordar que considerar errades
novel-la, és perqué em sembla que aquest és un deis punts mes ben
alienes es molt mes fácil que. per exemple, deixar de cometre'n de
resolts. Ara bé, aixo no vol dir que l'argument no siguí digne de
propies i que si Miquel Martín es ressenyat en aquesta revista és
comentari, encara que hagi de ser breu. L'argument es consfrucix
perqué s'ha guanyat la sort d'haver publicat, cosa que vol dir que
al voltanr del personatge il'Andreu tJarcés, el copropictari d'una
a mes de teñir per davant molt futur ja és una nova rcalitat de la
fábrica de rajols, a qui el destí coMoca com a cap de llista d'un parnostra literatura.
tit que opta a l'alcaídia de Girona. Al seu voltant van apareixcnt
tota una serie de personatges a qui el destí -o, el que és el mafeix,
Josep Agustí
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