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l’argument. No cometré l’error d’es-
merçar el meu temps sintetitzant-lo,
però sí que remarcaré que té molt de
serial sud-americà, on els protagonis-
tes es van trobant i retrobant casual-
ment any rere any a París com si fos tan
petit i endogàmic com un poble mig
abandonat dels Pirineus, on tot és molt
–massa, de fet– evident i previsible, i
que es clou amb un final tan com cal
que quasi fa envermellir de vergonya.
    Els personatges, que haurien de con-
ferir-li vigor i gruix, que haurien d’és-
ser el pilar damunt del qual se sostin-
gués tota la trama, no tan sols són ma-
niqueus sinó tan plans que esdevenen
gairebé transparents –“Pradelle, espe-
rit simple i sense matisos, se sortia fà-
cilment amb la seva perquè la seva tos-
quedat sovint desanimava la intel·li-
gència dels seus interlocutors”.
    Si a això hi afegim que els seus com-
portaments i alguns dels seus forçats
canvis d’actitud es pretenen justificar
d’una manera tan maldestra com in-
sostenible –“D’origen rural, condem-
nat a la submissió davant els fenòmens
naturals, havia acceptat aquesta subor-
dinació civil [al Capità Pradelle] com la
continuació lògica d’un estat de co-
ses”– i que alguns dels esdeveniments
narrats no és que facin grinyolar l’ar-
gument, sinó que l’encallen per la seva
manca d’autenticitat i de credibilitat,

segurament no cal dir-ne gaire més.
Potser si els membres del jurat del Gon-

court volien aprofitar l’avinentesa per home-
natjar els 70 anys de la Primera Guerra Mun-
dial haurien d’haver estat més exigents, lite-
ràriament. ❋

er més que, en general, creure
en la infal·libilitat dels premis li-
teraris sovint sigui més una

qüestió de fe que de raó –“els premis
s’obliden i les novel·les queden”, deia
Joan Sales a Mercè Rodoreda en una de
les cartes que li adreçà–, no és gens
aventurat afirmar que un dels premis
europeus que gaudeixen d’un major
prestigi és el Goncourt, a obra publica-
da. Per a les lletres franceses suposa un
dels moments més importants de l’any,
i una consagració del seu autor, que veu
que el seu nom s’incorpora a una llista
d’il·lustres genis de la ploma. Res més
natural, doncs, que esperem amb ànsia
poder-lo llegir.

El darrer, corresponent a l’edició del
2013, l’ha publicat entre nosaltres Edi-
cions Bromera: un extens retrat de la
Primera Guerra Mundial que venia
precedit per unes molt generoses ven-
des al país veí, de més de 500.000 exem-
plars. Un llibre que, per tot plegat, et
crema a les mans d’impaciència, així
que l’agafes, que gairebé no pots espe-
rar a arribar a casa per començar-lo, de
tant com n’esperes.

Però que, així que t’hi endinses, et
cau de les mans; que et decep, no ja per
la qualitat del guardó que va rebre –que
no és que li vagi gran, sinó grandís-
sim!–, sinó com a simple novel·la de
mèrit. Des del punt de vista literari és,
per dir-ho amb elegància, d’allò més discret,
mancat totalment de força narrativa, com si
en escriure-la l’autor, més que en una obra li-
terària, estigués pensant en la seva possible
adaptació cinematogràfica, facilitant al mà-
xim la feina de l’adaptador. I, el que és més
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Un premi Goncourt ‘high concept’

greu –no em plau gens ésser tan destraler, pe-
rò de vegades no (em) queda altre remei–, en
una pel·lícula d’aquestes de high concept¸que
es poden resumir en poques paraules i on
l’entreteniment i l’acció tenen molta més im-
portància que no pas la (in)versemblança de
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a poc, llegia una entrevista al poeta
Mark Strand, traspassat recentment, a
l’edat de vuitanta anys. L’autor d’ori-

gen canadenc i adopció nord-americana (de
qui jo recomano el llibre Man and Camel) hi
assegurava que el so té molta importància, en
poesia. Perquè el so –deia– significa.

Pau Vadell ho té molt clar, això. En el dar-
rer vers del seu llibre anterior, Carnatge, dei-
xava escrit el següent: “Les paraules tot just
són mirades i s’assequen.” En aquest Sang
cremada –quin gran títol, per cert! Un títol
que clou una tetralogia formada per Convit
al silenci, Temple i els dos que acabo d’esmen-

F
Un vers radical

tar–, el poeta du una mica més enllà l’abs-
tracció i el despullament formal dels seus
versos, però manté la mateixa puixança líri-
ca. Quina extrema capacitat, la d’aquest au-
tor, per donar-nos imatges memorables i
torbadores, al mateix temps! I sembla que les
paraules dels seus poemes ens convidin no
sols a mirar-les, sinó també a penetrar-les, a
fer-nos partícips en comunió.

Escriure el cos
Pau Vadell hi escriu el cos, però també la me-
mòria del cos: “la cicatriu ens recorda”. Hi ha
una sensualitat bategant, punyent, bonetia-
na, a voltes mòrbida: “a la nostra / casa / per-
tany / l’oprobi de sucar / la carn contra la
llum” (no diu en “la llum”, sinó “contra la
llum”). Un erotisme fet d’imatges contun-
dents: “cada dos genolls s’enclaven en mi les

paraules”, “menjar damunt la fosca / enveri-
na la llavor”. Hi ha com una mena de feresa de
l’altre, i també una feresa de reconèixer-se
gaire en l’altre: “vandàlic / ésser brutal: / lle-
gint cors en / comptes de cremar / les respos-
tes / i mirar el fracàs”. I una tensió, en tot el
que queda escrit, pròxima a la lluita.

La idea de desfici sembla enfilar tots i cada
un d’aquests versos: “fou / un cos / desfet /
que vessà / dins mi / la seva mar: / el color va
prendre”. El poeta hi practica un vers radical,
com el va practicar sempre el malaguanyat
Andreu Vidal, en la seva poesia. Però hi ha al-
tres Vadell, com els que treuen el cap en els
seus recitals públics (més discursius, menys
dramàtics, més còmplices del lector, menys
íntims). Confesso que tinc molt d’interès a
saber cap on s’encaminarà, a partir d’ara,
l’obra del poeta de Calonge. ❋
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