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L'ESPECTIDOR SUPE VIVENT

Com ja ha estat tndicat en les referencies crituques.de·novel.les
de recent aparici6,aqui i a tot Europa, .hom observa un'retorn a la

narraci6 concreta,forga linial, quasi cronica de gent i fets, una

valoraci6 de les coordenades eternes que fan la trama i ordit de les

relacions humanes. Aquest retorn a una forma narrativa directa, que

se serveix del test per posar de relleu un"conflicte, en ia m�s pura

accepci6 tradicional del mot en la _treceptiva, no es un retorn gene

ral, compartit per tots els autors,ni de bon tros : molts s'estimen

m�s.encara mmmmmit �mmm estimular el lector que completi

el text,I'hi fan ser d'una altra manera" El oas es,pero, eopsar l'a

tenci6, en definitiva ,1a col.laboraci6 del lector.

Miquel Arimany, en aquesta seva novel.la,opta per 1a narrativa tra

dicional ,de caracter solid,perb aprimada a.qui per una condici6 quasi

pudica� com conduint la novel.la des d'una finestra velade. per unes

cortinetes. El lector te la impressio que ho est, veient tot des d'un

obligada immobilitat,de darrera un mirador uU xic emboirat. La vida

d'en Rafael, de tan viscuda, �s tota seva, i la.col.laboraci (> del

lector se situa en un pIa d'espectador t que alhora que veu disc6rrer

davantseu una perip�ciatse sent super-va.venb, com se'n sent en Miquel;

i si volieu, un xic amargament i tot.

La novel.la es construida per un autor amb molts anys d'experiencia

per una persona que coneix les t.ecniques, totes les tecniques, dels

generes liter:::t.ris. Tenia multiples carnins per triar.a l'hora de dona.r

desenvolupament al seu text. I ha defugit l'impncte,ha preferit el re-



ell mteix, car en la seva m� e8ta que en Rafel mmm�mm visqui 0

frec, com tamb� ha defugit la pura linialitat i tant com el sotr'1c

n�,rratiu, i s�f1a t����at en un ecl�ctic punt mi. t j�, amb una exposici6

BUilflm ,mIi.:l&'..illlWlll'tlJRmm que alterna La exnl.Lcf taci6 des de fora del perso-

natge amb el "reci tft en .primera persona , aquest Miquel que es e1

mateix autor, amic del protagonista,pero en realitat protagonista

no,prengui forma 0 no en una novel.la�

Un curi6s Deus ex machina, �iquel Arimany. En les seves novel.les

hi ha hagut sempre aquesta "cronaca familiare"., aquest no allunyar-

se gaire dels personatges, dur-noe-els prop,pero alhora lleugerament

ve1ats per una elegant distancia feta de silencis, restriccions,

vaguetats, converses tingudes per dues persones,circumstanciades,

amb una inclinaci6 cap a I' escena de teatre" ...
L' adoLe scenc La , La guerra. la malal tia,.ofereixen alguns dels punts

d'anal.isi m�s acabats del relate Totes -eres,de f'e t , malalties, can-

vi, sof�iment, rosari de perplexitats. Al cap dels anys,Miquel Ari-

many ha pres dues figures infantils ,ell i un altre nen, que va.

emergir un dia a la vida,i basteix aquest relat dolq,punyent, d'tines

vides que as jystifiquen en e1 seu propi disc6rrer,amb un gris de

fons i el murmur! d'unes veus de familiars -ties, cunyats, cosines-

tambe distorsionades per la cortineta rere la qual Miquel,el narra-

d b· 1
. �. d R f 1 jj��Mi�fufuie 1 d 1or, so reV1U a a per1p�c1a e a ae , . en e 0 or

i la malenconia d'avui,

Miquel Arimany .- Si 1a vida ens digues s1-Destino,El Dofi ,230 PP.
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