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Amb el tema del llibre, Francese Pan' tenia � excel. lent punt

d'arrencada per

teme. narrati.

el millor.

a mliltiples desenvolupaments, a

ni cal d ir qae�' ha, e�eqll-i.�els
�-\

triar, del sis

millors, si no

•

El temperament de l'autor entra de ple en joe a l'hora del des

envcLapamerrt del tema : el "punt de mira "
empresoaa el narra

dor?tot deixant-li u.na aparenga. de llibertat. S1 qlJ!,e es veritat

'qae l' ha triat ell, el sistema de desplegament del text-; perc

una seguida de condieianants l'hi han emmenat inexorablement

i creadorament.

Una fosea lluna d
I

abrilL se si tllla, en el cor del seu dramatisme,
�-----------------------

en an context rural. Els fete que determinen,en un punt hi�tb-

de les quals ens gaia,tenen lloe entre pedres fosquee,coberte
. panxudes. marges.
1. clades, teulades �':;;', .,prats 1. farraginale/_

- nerbo-
-

sos i eaminals xops 0 reseece.

Es alar que,literariament parlant,la deseripci6 d'un erim ni

ha d'esser linial mi s6n en absolut menystenibles les eircwns-
.

a eal
t�ncies que el van deeeneadenar. Preeisament tot autor Ii

aprofitar-les i fiear-hi els personatges tant perqu� s'hi con

sumeixin com perqu� en varitn ,ca.dascun amb el seu prop! fer,

el perfill. .:

Aix1 la narraci6 posl!!leira aquella condici6 de recreaei6 de vida

i mort totals, es a dir, amb les mil i una filigranes i sob-

tat�apg_ir-e�}tls que implaca.blement l'Jl.llen ,el dest1 i donen gran

desa a. 180 mis�ria. Bls \llls del JallDle tenen infinites venes

sanguinies que,l'inspector recordara en quedar-ee sol despres
.

d ' interrogar�:ho ele primers caps. Igualment, tot de filets de

sang, viva 0 coagulada,presideixen i subjauen a Ia narraci6.

I I'autor slhi enfonea i entortolliga, crea des de dins del

magma obseseiu que ha recreat, tant com des de fora. Aquest

�sser-hi i mirar-5' hoal�o�a troballa que condueix a eneerts

t�cnics que una analisi de text aeurada revelaria ,perb que
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pel seu compte, el lector desv:��llat assimila sense adonar

se'n,pel sol gust de la lectura.

Tenim,dones, de primer un tema ,prou direete 1 brutal

tant a,o�o fou ��"fe; iiive;r:-t\. Tenim. un autor qu e s'hi enfronta,
1 en busca els anteeedents,uns antecedents fets de passi6,
de vehem��cia callada, de sileneis angoixants, d'estupor i

deliri,d'opressiva insist�neia en un sol tema. A la raralia

les unicitats dram�tiq.es tenen un al� tr�gic : els ddis ad

quireixen una COlfl.sist�neia p�tria, els ag�ai"bs !!l11 m2rf�ndre's
tothora, les venjanees triguen a eselatar,pero duen aeumula

des,q.an ho fan, totes les forces tel.liriques i la tenebrosa

densitat de la mala sang.

Tenim,tambe,els personatges,que Francese fane distrib.eix

s�viament : un protagonista,l 'home amb La idea. fixa de l' aeees

a ana dona, perdat de primer entre el ref�s ferm i eort�8 d'

ella i el sau personal impuls • Aquest impuls el magnifiear�

de �sticia : si ell sent' aquesta passi6 per la dona, ella

Ii hauria de eorrespondre • i aeaba per 'creare que "no pot

ser de cap manera " que ella el refusi.

Soeialmtnt ele dos personatges een�rals no estan molt

separats� ni ell no es un ning' ni ella ,segons la mira ell,

no queda massa enlla : al cap i a la fi ell, en Jaume, te

'una fortuneta desada,i �_

mena lIes terres de l'Elena. Ella,
done s , queda p:'op, f-tsieament : i entre les argumentaaions que

en Jaame fa servir hi ha la de la inconveni�neia de la'vida

en soledat. Qu� hi fa aquellaViu�� jove i espl�ndida, vivint

sola amb el seu fill de eihe aays ,en aquella masia ,sense

donar entrada aI' home qu.e Ii -: mena perfontraete ie, hisen

da i que te per simple natural mes dret que ningu a entrar en

...

la vida de l'Elena ? Ee una situaei6 %ue. ell red\lira a ma

qUesti'o de justieiadistributiva primer/i finalment en un

greuge no sati:sfet pelt qml prendr� venjanga.
I
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Un� cop presa aquesta venjanqa ,materiali tzada en el crim

i en les bestials eoneomit�ncies que l'aeaben de fer m�s re

;;U.C"iI.M
pulsiu, passa ben poe temps(que en Jaume no es lliura ales

forces de l'ordre.

Es a partir d I aquf que comenca el sell. m trliisme ale interroga

toris, i aquellJa mena de penediment. Pero ara ;ja han entrat

en eseena els elements humans que fan el cor de Ie trag�dia,

alguns com els eontertulis del diumenge al caf� catalunya

-peti t homenatge de 1 t au.tor a,la seV.� vila natal -

) fen. t de "ter-

eers narradors n
, d' aLtres, eo m l' Inspector Puig, en funei6

de -

segons prot�gonistes,o els pares de la dona assassinada, que

aportaran Roves aades sobre el tarann� de la difunta i ens la

lligaran a una familia i a ama cireumst�ncia anterior a la se

Ta anada a la masia des de Terrassa.

El murtisme d'en Jaume no acabar� fins a la eonfessi6 final;.

_iAqai,��riinb una t�enioa zigzaguejan_l:, Francese .Pan� fa�,g _d� �des
_-eabdel-lar ma eonfessi6 linial i a manera de monoleg, sin6 que
"'---- �

limita .' l'expressi6 de l'acusat a unes quantes frases mentre

es resum,en altres par�grafs/la deseripei6 dels fets.

I aquell mtl,(isme sorprenentment, es eompenaa amb esereix pels

textos de les eartes que en Jaume deixa a la porta de l'Elena.

Li 'ha parlat poques vegades de les seves pretensi�s de manera

directa,i �s ella que Ii he hagut de parer els peus eomentant

la desavine�a i impertin�neia de les seves cartes ; les quaIs

s6n,per altra banda,El'una sincerii:at total. L'autor de les car

tes redaeta��mpot T.edaot.2:r,i �s 11'flllY de tot emmasearament ,tira

al dret,com els solitaris rurals,enterbolit el eervell per la

bestialitat.

Francese Pan�,eom havia fet an il.lustre predecessor seu,

�aR Baree16, posa en l'ortografia pintoresoa del Jaumet el

11enguatge de la ruralia de Ponent, - amb els subjuntiue
- ,II /1

tt.,_istl pa.-ss�1rs a;-n:_cr�"Quant te qllledos sola " ,] a forma d ha ver
....,_

.. -
- ,_ --.-

"hair� e l.s diftongs "ei� reduLts a "i _" ('/�S 1 t 6.1 tima carta que
• 11'1 1/. //

et dixo palatalltzacJ.ons ny per eJ.n "cunya"
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Aquest reours ens acosta el personatge de manera �odigiosa-i
..

particalarment fraitosa per al lector de Ponent ,cGneixedor

de les formes parlades de la ruralia • A trav�s de l'exabrupte
ab�eat damunt els fulls de paper del bloc espiral, en Jaume

monologa en llibertat, acumula les aigUes estancades que,al fi
nal, el duran al erim.

Francese Pan� ha salvat,amb aquesta novell.la i cenyint-se
'

a fer de la llelilgua_un_instrument i 1il.5) un �ecorat,un eorrent

i lilO 1lID. estany, �l perilllque el sotj�va en algun volum anterior

de la seva produeei6,un cert verbalisme que no �s mai sobrer en

poesia i en molts de oasos neoessari,pero que llasta la prosa

�er poe que ens hi abandonem. Ha conduit amb rnA segura l'acci6

i l'ha servida amb .na-llengua ferma, eantelluda a voltes, a vol

tes -ell �s un poe�a -plena d'evooadora tema!tat.

Josep Vallverdu


