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Llibre|s

Novel∙la Bruixes, poetes bosquerols, dones d’aigua, caçadors: Irene Solà ha
escrit una història d’històries, en la qual el paisatge, els núvols o els bolets
tenen veu com les persones. Unmóndinàmic on el passat i el present, la
història i la llegenda fan el viure encantat. ‘Canto jo i lamuntanya balla’ és la
confirmació de la veu narrativa i lírica que va irrompre el 2018 amb ‘Els dics’

‘Merriemelodies’
al Pirineu

JULIÀ GUILLAMON
Irene Solà (Malla, 1990) és la Flor
deneu, la Plaerdemavida, Aloma,
la Carlana, la princesa de Mònaco
de la literatura catalana actual. Va
començar publicant poemes (una
pagesa n’hauria dit poesies) i do
nant campanades en antologies
on, al costat de clàssics i contem
poranis, destacava molt. Els dics
(2018) va ser un llibre que es va
anarobrint camíapocapoc: elogis
per aquí, elogis per allà, lectors en
amorats, recomanacions entusias
tes. A més de ser escriptora, Irene
Solà es mou en el món de l’art. Ha
estat fent una llarga estada a Lon
dres i ha treballat a la Whitecha
pel. De l’art contemporani en treu
un plantejament conceptual de
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Canto jo i la muntanya balla és un
llibre únic. Per als que ja n’estaven
al cas, una confirmació de talent
narratiu, estudi, composició i força
lírica. Canto jo i la muntanya balla
ésun llibrepassat per l’art concep
tual i la narratologia, que obeeix a
unpla, escrit ambunprocediment.
IreneSolàespreocupapelsproble
mesde la veritat i la ficció, la histò
ria i la vida. En el camp de l’art
contemporani i de la narratologia
tot són problemes que cal abordar:
Problemes de la poètica de Dosto
ievski es titulavaun famós llibre de
Mikhaïl Bakhtin, del 1965. Hi ha
una part d’exploració i d’exercici.
Peròno està fet, compassa ambal
tres experiments, amb lletra mor
ta. Hi ha unes històries i una ma
nera d’explicarles que corprenen.
Per exemple, en el primer dels

cinc apartats en els quals es com
pon el llibre i que n’és el planteja
ment. Són quatre talls superpo
sats, que expliquen quatre histò
ries amb quatre narradors. El
primer que troba el lector només
entrar és la descripció d’una tem
pesta, explicada pels núvols. La li
teratura és plena de bèsties que
parlen.AEls dicshi sortia unavaca
pensadora. El punt de vista dels
núvols és una excepcionalitat, que
ve d’Aristòfanes. Sobrevolen l’es
cenari on s’esdevindrà l’acció,
creen un joc d’ombres i llums es
cenogràfic, empaiten el personat
ge per la vall, i en el moment que
treu la navalla, per tallar un nus de
pèl i pell d’un vedellet que ha que
dat atrapat en una tanca, la navalla
crida el llamp que fulmina l’home.
En un altre fragment són les trom
petes de la mort (un bolet que no
es collia fins fa quatre dies, quan
en van començar a parlar a la tele),
que fan el cor. I és com un
d’aquells episodis de dibuixos de
lesMerriemelodies, en lesquals els
mistos d’una capsa o la cafetera i
les tasses d’una cuina ballen, pas
sat pel Romancer deMilà i Fonta
nals, pels contes russos i la tragè
dia grega.
Solà barreja la història, la lle

genda, la realitat i la literatura (hi
hamolts jocs intertextuals) i de tot
en fa carn. La vaig entrevistar l’es
tiu del 2018, per celebrar la llum
progressiva que enviava Els dics.
Li vaig comentar una cosa que
m’havia sorprès, en la segona lec
tura que vaig fer per preparar l’en
trevista: les vegades i la naturalitat
amb la qual la gent anava a pixar.
Una parella en un cotxe, almig del
bosc. Lanoia obria la porta, sortia i
feia un pipí. A Canto jo i la munta
nya balla tornem a trobar aquest
fonament fisiològic de la narra
ció, amb un detall formidable. Les
bruixes ronden aquestes munta

L’escriptora Irene Solà, guanyadora del
quart premi Anagrama de novel∙la amb
‘Canto jo i la muntanya balla’ ÀLEX GARCIA

l’escriptura. De la vida de pagès
(els pares tenen una explotació
agrícola aMalla), un coneixement
a la menuda de les coses del bosc,
de les coses dels camps i de la vida
dels pobles com són ara. Aquesta
era la base d’Els dics, que es movia
entreOsona, lesGuilleries i lapun
teta de la Selva, on s’acaba el
Montseny. A Canto jo i la munta
nya balla ha canviat demapa, i des
de Camprodon s’ha enfilat fins a
Molló, hapassat la ratlla deFrança
i ha baixat cap a Prats deMolló, al
Vallespir, on vanpassar tantes his
tòries de l’exili i la retirada i on
JoanLluís Lluís va ambientar una
de les millors novel∙les catalanes
d’aquest segle,Eldiade l’ós (2004).
Per als qui no van llegir Els dics,

Escriptors a la muntanya
Lamuntanyatéunapre
sènciaconstantenla litera
turacatalanadesdela
Renaixença.Verdaguerés
ciclopi i tambélíric,des
criuunmóndepedra,amb
cingleres ibarrancs, iun
tapísdemolsa,queés la
muntanyavistadesdela
carrossadeFlordeneu, les
capçadesdelsarbresfanel
mantellde lamaredeDéu.
Elboscmodernistaés

unaobagaplenadesen
glars, trufes icapellans
ambelcolletbrut.Ala
solanas’hi fanromiatges
queacabenenganivetades
ihiparenlacadirapera
la iaiaques’haferit.
GueraudeLiost téuna

virtutquetenenpocspoe
tes:cadacopqueveusun
faig, ialcostatunavet, ides
dedaltd’uncim, laclapa
d’unafagedaambelsar
bresamblesfulles tendres
ielsavetsques’aixequen
drets i foscosalbellmig,

pensesenunpoemaseu.
MariàManentéselpoeta
delsocellsquefugen.Han
baixatabeurealrec,han
vist l’homequevapelcamí,
vestitcomunanglès, sal
tendel margealcapda
muntd’unabranca.
Carnerretrataunbosc

humanitzat,unaclapa
d’alzines,alcostatdela
casadepagès.Elmasover
hi lligaunfild’estendre.
Sagarraéselpoetadeles

plantetessilvestres.A
SantaColomadeGrame
net,unllaurador lidiuque
aquellaherbaqueesfaal
margedelcampesdiu
cogula.Sel’aprèni la fa
sortiralcamíperontresca
elcavallnegredelcomte
Arnau,enelpoemaque
retrataunaparellade
pagesos avorrits l’unde
l’altre ienunaestrofade
LaDivinaComèdia.
Perriure’smoderament

delpanteismedeMaragall,

Espriurecordaunaexcur
sióaSantCristòforde
Cerdans.Mentrevafiloso
fant,panteista,elprotago
nistaensopegaicaude
morros.
BrossaexplicaquePere

GimferrerpujaalMont
senyencotxe,abaixa la
finestreta, respirafons, la
tornaaapujar;mentre
Foix,enelmateixrodal,hi
veumonstres igegants.Per
explicarho, fauntítol tan
llarg, totenmajúscules,
quevenenganesdepicar
loenunmarbreiesperar
queelcolonitzielverdet.
MercèIbarzrelatauna

altraexcursió,denit.La
llumfaquetotsemblide
plata.
Perejaumeagafa llibres,

arbres iescriptors, ienfa
unpessebrequesembla el
palaudeLluísdeBaviera.
Araenaquestpessebrehi
hatambéCanto jo i lamun
tanyaballad’IreneSolà.

nyes. Són dones de pagès, dones
lliures, que viuen en una compe
netració orgànica, també fisiològi
ca, amb les plantes, amb les bès
ties, amb les molses i amb les pe
dres, amb els boscos i amb els
plecs sinclinals (que en un altre
dels fragments parlen). Quan les
hanmort i envolen fer fugir l’espe
rit, els homes planten creus. Les
bruixes s’hi acosten de nit i hi fan
pipí. En l’episodi que relata la festa
de l’ós de Prats de Molló, que és
una filigrana que combina llegen
da, història i relacions familiars,
les ganes de pixar també hi tenen
importància.

Tots aquests retalls s’entreto
quen i es comuniquen, amb aque
lles portes de ferro que desvien els
recs, duen l’aigua aquí, després
allà, la fan passar per un solc, l’en
vien a l’altre, el pagèsescriptora,
amb l’aixada fa caure la paret de
terra i tot el sembrat va quedant
ple d’aigua i la feixa en saó. Canto
jo i la muntanya balla té llum i fa
il∙lusió. Ha entrat a formar part
d’aquell casino de llibres que tot
hom vol llegir, el casino de Prima
vera, estiu, etcètera i Permagel. Ja
em diran quin efecte els fa. |

Irene Solà
Canto jo i la muntanya balla
ANAGRAMA. 189 PÀGINES 16,90 EUROS

PREMI LLIBRES ANAGRAMA DE NOVEL∙LA

Amés de ser escriptora,
Irene Solà esmou
en elmón de l’art
i ha treballat a la
Whitechapel

És un llibre passat
per l’art conceptual
i la narratologia, que
obeeix a un pla, escrit
amb un procediment

Barreja la història, la
llegenda, la realitat i la
literatura (hi hamolts
jocs intertextuals)
i de tot en fa carn

‘Canto jo i lamuntanya
balla’ té llum; ha entrat
a formar part d’aquell
casino de llibres que
tothom vol llegir

La Vanguardia - Cultura/s 25/05/19




