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Regateres generoses i nois que se la
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Autor: Ramon Erra.
Editorial: Galerada.
Pàgines: 160. Preu: 16
euros.
Ramon Erra es va donar
a conèixer com a
narrador amb un llibre
madur i equilibrat, de
títol molt suggestiu: La
flor blanca de
l'estramoni (La
Magrana). Era un llibre
de relats, com el que ens
ocupa. En general,
aquella opera prima ja
ens descobria un autor
amb un gran domini de
la llengua -força per
sobre de la mitjana
general-, que bastia unes històries més sòlides pels detalls que
contenien que no pas per l'argument. En recordo un, d'aquests
detalls -impagable-: les cendres d'un pare de família que,
marejades, viatjaven en un pot de pinya en almívar fins al lloc de
la deposició definitiva. En aquella obra, s'hi advertia encara una
tirada per un cert costumisme posat a l'hora i per la pintura del
grotesc popular.
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Pólvora del quatre de juliol potser no aporta cap novetat significativa al
llibre anterior, però aprofundeix la línia de l'esperpent i en treu un
rendiment extraordinari. De vegades, la concreció de certs atavismes pot
fer pensar en Rulfo. La resolució, sovint irònica, de determinats embolics
sembla deutora de Calders. També podríem comparar la narrativa de
l'osonenc amb la de Moncada -pel gust pel relat costumista i pel gest
universal copsat en personatges molt rudes- o, més ençà, amb la del
menorquí Joan Pons, per la recur-rència d'individus amb un punt excèntric
i desconcertant.
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Continuo pensant que Ramon Erra és un narrador líric més que no pas
èpic. Alguns detalls excel·lents sostenen la narració, ells sols. Aquests
detalls són servits en unes frases magníficament compostes: «El sol de
març fa brillar una dent d'or o una arracada a les dones que en porten i
algunes es posen a somiar en la seva joventut». Hi ha molta escena de
ball i tabola, molta enraonia convertida en relat. I suïcidis i homicidis en
quasi tots els relats (un sang i fetge bellament explicat, a la manera

calviniana -d'Italo, esclar). Hi ha un món extingit o que poc se n'hi falta,
populós d'escuraxemeneies i de dones de regatera generosa, de
revolucionaris i de maquis bruts de sang, de nois que se la pelen, de dides
i de rodamons que toquen instruments. El període és, diguem-ne,
canviant: el marc general és el de la postguerra, però hi ha picades d'ullet
a la realitat recent (un okupa que, perdent la casa, és com si perdés la
joventut). I, arreu on llegim, allò que també practicava el gran Moncada:
el conreu amorós d'uns personatges que salten la tanca dels contes i fins i
tot la tanca més alta dels llibres per conformar una autèntica genealogia
literària. Em continua interessant més per la manera com diu les coses
que no pas per les coses que diu. Però trobo que Ramon Erra és un
narrador de primer ordre.
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