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MEMÒRIA D’UNS ULLS PINTATS

Memòria d’uns ulls pintats, la novel·la 
de Lluís Llach. Emoció, títol sospitós i 
ganes de saber. L’autor de tantes his-
tòries contades a través de la cançó, 
ara s’ha atrevit amb una gran histò-
ria. El protagonista és un home a qui 
agraden els homes. La novel·la marca 
un abans i un després, però no ens 
precipitem; cinc cèntims abans de tot.

Calen anys per a discernir si una 
novel·la és allò que en diem un clàssic, 
i no és pas la nostra intenció. No vull 
fer en aquesta ressenya una valoració 
ideològica o política del llibre a l’estil 
d’alguns estudis tant de moda, i que 
m’agraden, de la crítica literària ameri-
cana; no entraré en valoracions sobre 
la seva aportació a l’alliberament gai, o 
lèsbic, o feminista, o què sé jo –això, 
si surt, queda clar–; la novel·la parla 
del que parla i prou; el lector, i menys 
el qui ressenya, no pot entrar en una valoració sobre això 
perquè seria gratuïta; l’única valoració en aquest tema és 
felicitats per a l’autor: l’ha fet i cal fer-lo. 

Els ulls pintats són d’un home, en la segona pàgina que-
da clar: «...els ulls descaradament pintats amb unes línies 
blavoses, barroeres però estudiades...». Un home de vui-
tanta-set anys rep a casa un jove que té la necessitat d’una 
història que ha de ser de «cine»; no serà pas fàcil. Hi ha una 
mena de monòleg interior del jove, davant del vell, l’únic 
moment de la novel·la que no és narrat en primera persona. 
Llavors, recuperada la primera persona, tenim el primer avís 
seriós: «...aquest xicot té uns llavis molsuts, plens, llàstima 
que els esguerri amb un somriure forçat. Deu pensar que 
aquesta vella marieta s’estovarà amb la melangia dels seus 
encants.» «Vella marieta», som a la tercera pàgina de llibre, 
crec, jo l’he llegit en format electrònic, el llibre ha sortit alho-
ra en format paper i electrònic. 

La novel·la es divideix en 26 gravacions, capítols, en re-
alitat, que aniran explicant en primera persona la història 
del jove Germinal, que no és altre que l’avi, marieta. Els ulls 
pintats, ja ho descobrirem en la novel·la, no ho puc dir jo. 

Germinal, ja vell, evocarà la seva vida 
per a aquest jove director, la gravarà.

«Vuitanta-set anys viscuts i enfilats 
dia a dia, entre la ira dels déus i l’es-
carni dels dimonis, la passió i el fàstic, 
l’heroïcitat d’un gest i la mediocritat de 
tots els altres, l’amor que no es mor i 
la mort del que enamora... Avui sembla 
que estic fi. Li regalaré la història de la 
meva vida perquè tan sols llegant-la no 
es morirà amb mi. Només ho faré per 
això. I tu, jove orellut, en seràs el dipo-
sitari i, si hi ha sort, que ho dubto, l’en-
carregat d’explicar-la al món amb un 
crit més alt i fort del que jo mai podria 
bramar.» (p.12)

Comencen les gravacions a la Bar-
celoneta dels anys vint, amb una ado-
lescència viscuda a quatre veus, amb 
quatre amics. La història dels seus pa-
res, Josep Massagué i Marie (després, 

Marí), de com es van conèixer, i ja en la segona gravació 
explica que al costat de l’armari dels pares hi havia la mà-
quina de cosir «que es va convertir molt sovint en clau de 
volta de la nostra salvació», i just al damunt un prestatge 
«amb llibres perillosos que el pare llegia obstinadament». 
La ideologia del pare, anarquista, és cabdal per a entendre 
com succeeixen les coses (el nom de Germinal és el títol 
de la novel·la escrita per Émile Zola compromesa amb les 
causes obreristes i antiburgeses). Descriu també El Ocaso 
del Capitalismo, un local que pretenia ser una llibreria, re-
gentada pel senyor Ramanguer, un dels personatges més 
ben aconseguits de la novel·la.

En la tercera gravació presenta els tres: són la Joana, la 
Mireia i en David; seran la colla dels quatre. Presentats els 
amics, en la quarta gravació comencen el fets. Aniran a 
l’Escola del Mar, un altre dels símbols de la novel·la. A de-
fora hi situa la proclamació de la República, el 14 d’abril del 
31. Ara ja els esdeveniments polítics se succeiran l’un rere 
l’altre i els quatre adolescents començaran a fer-se grans. 
Els fets els fan grans. 
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Ja he dit molt de la trama, no puc dir-ne més. Hi són 
presents les utopies de l’anarquisme compromès amb 
l’educació i la cultura, amb el país, generós, tot esperant 
un futur millor amb la República. Però l’esclat de la guerra 
civil el juliol del 36, en l’onzena gravació, li ho espatlla tot...

Germinal descobrirà la sexualitat, la seva sexualitat, ju-
gant amb en David, «una mena de lleialtat física plena d’am-
bigüitat, si em permet, de voluptuositat, i que habita en un 
límit indefinit, poruc i fràgil» (p.103). Hi ha també les putes 
de Ca la Dorita, els mariners, forts, que arriben al port de 
Barcelona, els dubtes i les intuïcions, la Mireia i la Joana, 
però el més important és la relació amb el seu amic, en 
David, cada cop més important en  la seva vida. Cal expli-
car-ho, i cal fer-ho d’una manera literària...

Entremig, poemes de Salvat-Papasseit, Ramon Llull, les 
mares amb una guerra que les destrossa, «per a elles la 
pregunta transcendent no era qui havia guanyat sinó qui 
havia mort» (p.131), l’Escola del Mar, la màquina de cosir, 
el Paral·lel, la botiga del senyor Ramanguer... La vida de 
Germinal i la seva sexualitat que va aflorant. La barca del 
pare d’en David, la Sarita, el cau d’amor dels protagonistes. 
El poeta que tant ha cantat en Llach i que aquí no es diu qui 
és: «un poeta grec de qui ja no recordo el nom.»

La novel·la té un estil molt mesurat, no vol ser pretensio-
sa, està ben escrita i ben revisada. Hi ha moments dramà-
ticament precisos: el bombardeig de Barcelona vist des del 
mar, la Barceloneta devastada... El moments i el llenguatge 
a cops recorden les cançons de Llach, així, fluixet, sembla 
que el pots sentir de fons i, a poc a poc, els personatges 
tenen veu pròpia, els pots sentir amb els seus accents; 
pareu esment en això. És una novel·la de molt bon llegir i 
s’agraeix.  

No sé si és una novel·la d’amor o de guerra, que cadas-
cú ho decideixi; no hi busqueu un heroi, si de cas, un an-
tiheroi. He llegit també que és una gran història d’amor; no 
ho veig tant, i tampoc no és una història de la guerra, la civil; 
no hi veig tant els dos bàndols; el personatge es posiciona, 
això és clar, però són les circumstàncies les que fan anar 
les coses; per a mi és la història de Germinal, els anys tren-
ta són l’escenografia i la vida d’en Germinal i la seva opció 
de vida, sexual, i la guerra ho espatlla tot. El que és ben cert 

és que les circumstàncies que ens toca viure, la història, 
fan i marquen les nostres vides  «...nosaltres érem només 
la pols que algun erudit haurà d’espolsar bufant damunt del 
paper per poder llegir més clarament el que hi ha escrit.» 
(p.49). No és tan fàcil escapar-se dels esdeveniments

No penseu que la novel·la sigui un text bonic i amable, 
no us deixeu enganyar per la primera part; és dura, no fa 
concessions ni a la guerra ni al sexe, ja ho descobrireu. 
Una certa cruesa us envairà. Malgrat tot, en l’última grava-
ció, on sembla que en Llach es vol deixar anar literàriament, 
la narració, per a mi, és poc creïble, però el lector ha de 
triar: trieu!

La novel·la no és novel·la de l’any però sorprèn. Tampoc 
no és la novel·la que revelarà el tot del món gai, ni sé si en 
Llach fa una declaració en les seves pàgines; els gais la 
podem fer nostra, diu coses que coneixem i els de la meva 
edat hem viscut, però jo no vaig viure la guerra i no vull 
pensar que haig de fer meu el recorregut del personatge, 
però si que el reconec. No sé si en Llach diu tot el que volia 
dir, potser cal dir quelcom més, però tots tenim quelcom 
més a dir i per això crec que el llibre cal llegir-lo, és una 
bona lectura. 

En Lluís sap que quan ell parla de llibertat el país l’escolta 
i per això parla de repressió i d’injustícia. No sé si ell ha dit 
quelcom molt seu en el llibre, en Llach mai no ha parlat 
gaire d’ell mateix, només en les cançons, no sé si és fora 
o dintre de l’armari, com alguns volem entendre ara amb la 
novel·la; la veritat es que tampoc no m’importa gaire avui 
dia, però sí que m’importa que la novel·la es llegeixi, sobre-
tot per un país que diu que lluita per les llibertats –L’estaca 
n’és un símbol– i que, en canvi, després obvia les llibertats 
més personals i íntimes, aquells que diuen «som d’esquer-
res» però no em molestis amb el teu ésser, o aquells que 
diuen «nosaltres no som com la dreta del país del costat» 
però esperen que el país del costat faci lleis que limitin lli-
bertats, aquests espero que el llegeixin.

Bé, bons viatges per a l’escriptor novell Lluís Llach. Espe-
rem la pròxima, a veure com evoluciona.

ANDREU PÉREZ I MINGORANCE
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EXILI

El dissabte 31 de març va 
venir a Verges Jordi Font i 
Agulló per parlar de l’exi-
li republicà de 1939, els 
seus antecedents i les re-
percussions immediates. 

Al llarg de la història mol-
tes persones, sigui indivi-
dualment o en grup, s’han 
vist obligades a abandonar 
el seu país. Els motius són 
diversos: ètnics, religiosos, 
nacionals, pertinença a un 
determinat grup social o 
per defensar unes determi-
nades opinions polítiques. 
Són el que hom anomena 
refugiats, expatriats, exili-
ats, emigrats –no pas emi-
grants–... Les migracions polítiques han estat, i són, mal-
auradament encara avui, una constant en la història de la 
humanitat. 

L’exili republicà de 1939, considerat per tots nosaltres 
com l’exili per antonomàsia, va tenir un volum de prop de 
mig milió de persones que van travessar en un primer mo-
ment la frontera francesa. La seva composició sociològi-
ca, amb un nombre rellevant d’intel·lectuals; l’activa vida 
associativa d’aquests exiliats als països d’acolliment, es-
pecialment França i Mèxic; la durada... el converteixen en 
un fenomen únic en la història de l’Estat espanyol i, par-
ticularment, de Catalunya. Però l’exili dels republicans no 
es va acabar el 1939; la repressió política i policial durant 
tota la dictadura franquista va obligar, al llarg de les gairebé 
quatre dècades de dictadura, a la sortida forçada del país 
de persones, la majoria vinculades a la lluita antifranquista, 
que arribaren a témer per la seva vida en territori espanyol.

Jordi Font ens va fer una fantàstica exposició verbal i 
audiovisual d’aquests fets: la travessa desesperada pel 
Pertús, La Vajol, coll d’Ares... i el tancament en els mal 
dits camps de refugiats, que van tenir més de camps de 

concentració, el més cone-
gut per tots el d’Argelers, 
la platja que per a molts es 
convertí en un lloc de con-
centració inhumà. Després, 
la incorporació a les files de 
l’exèrcit francès durant la 
Segona Guerra Mundial, la 
marxa cap a Amèrica o la 
mort en camps de concen-
tració alemanys; una bona 
exposició amb fotografies 
emotives i dures, però que 
va ser una bona lliçó d’his-
tòria.

El diumenge 1 d’abril el 
Cor País Meu, a la parròquia 
de Verges, ens va emocio-
nar amb les cançons, que 

tots coneixem però que arriben encara al fons de la nostra 
consciència malgrat el temps, impregnada de les imatges 
bàrbares d’una guerra i d’un exili que no ens és tan llunyà; 
tot just el dels nostres pares o avis. Eren cançons que Ra-
mon Manent dirigí d’una manera bella i ponderada i amb 
una bonica posada en escena a l’església de Verges, can-
çons com Corrandes d’exili, L’exiliat, L’emigrant, Què volen 
aquesta gent?, Companys, L’estaca... Tots les coneixem i 
les hem sentit, però ens van arribar a l’ànima. Felicitats al 
Cor País Meu i gràcies per l’estona d’emoció que al final 
vam rematar des del públic entonant Els segadors! 

Com sabem, les migracions polítiques han estat, i són 
encara, una constant en la història de la humanitat, refugiats 
plens de dolor, cal no oblidar-lo, i aquest acte ens en va fer 
posar consciència. 

ANDREU PÉREZ I MINGORANCE
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«RÀDIO VERGES 1.050 FM»

Quan em varen demanar si volia fer un escrit sobre la pa-
ròdia musical que vàrem fer el gener, vaig dir que sí per 
impuls, sense pensar-m’hi: el fet de compartir el record 
d’aquell dia no em va deixar pensar si sabria què posar-hi.

Molts de vosaltres vàreu venir, i estareu amb mi que ens 
ho vàrem passar molt bé tots plegats, tant els qui sortíem a 
l’escenari com els qui ens veníeu a veure.

D’una petita idea de fer un playback, i després d’escol-
tar les aportacions dels participants, va sortir Ràdio Verges 
1.050 FM. Els assajos eren divertits, rèiem molt muntant 
les coreografies i pensant en els vestits, les perruques i la 
decoració.

Va arribar el dia de l’estrena i no sabíem ni quantes cadi-
res posar. «Ens vindrà a veure gaire gent? No ho sé pas...» 
Els uns deien que sí; els altres no ho tenien gaire clar... El 
moment arribava i el públic també; van començar a faltar 
cadires i al final ja no sé si tothom en va tenir o no. Amb ca-
dira o sense, la gent s’acostaven tant com podien a l’esce-
nari per no perdre’s cap detall, i es va crear un caliu que es 
va transmetre als actors i actrius, que malgrat els nervis ho 
donaren tot. Començant amb les nostres «hostesses» de 
vol, es van repartir somriures que van durar tot l’espectacle.

Tots plegats vàrem gaudir molt, i per a molts el regust final 
va ser «ja està?». Et quedes amb ganes de més, i això és 
el que farem, continuar. Ja hem començat el nou projecte: 
una obra de teatre convencional, esbojarrada i divertida. El 
següent pas serà la segona retransmissió de Ràdio Verges; 
ja tenim alguna cançó pensada, i més que en sortiran!

La finalitat és doble: fer-vos-ho passar bé i aconseguir 
finançar unes cortines per a fer una boca de teatre al pa-
velló. D’aquesta manera no estarem limitats a fer teatre per 
la festa major, que és quan tenim el cortinatge per a molts 

dels actes; aquest hi serà sempre i ens donarà facilitat per 
a poder repetir una obra o fer representacions en qualsevol 
moment.

M’ha agradat molt veure que no és difícil tenir una il·lusió, 
però que t’ajudin a modelar-la i poder-la fer realitat és un 
privilegi.

Des d’aquí, el meu reconeixement a l’esforç de totes les 
persones que no havien pujat mai a dalt d’un escenari i 
també a les que ja ho havien fet. Gràcies per ser constants 
ajudar-me de diferents maneres, totes necessàries.

També gràcies a tothom qui, d’una manera totalment 
desinteressada, ens ha ajudat cosint vestits, en el transport 
del material, en la decoració, en els equips de llum i so…

Podem dir, i és ben cert, que aquesta obra la vàrem fer 
entre tots.

ANNA ALCALÀ

Ressenyes

VERGES A TEMPS DE FLORS

Enguany ha tingut lloc la 57a mostra Girona Temps de 
Flors. Durant tota una setmana hem tingut l’oportunitat de 
poder passejar per una Girona embellida, acolorida i per-
fumada. La professionalitat amb què un munt de floristes i 
artistes han treballat i treballen any rere any ha permès que 
cada maig el nom de la ciutat de Girona aparegui en por-
tades i titulars. La veritat és que els qui n’hem pogut gaudir 
no podem negar que el ressò que té aquesta mostra és 
ben merescut.

Un dels espais més emblemàtics és el de la torre Giro-
nella, situada al punt més alt de la muralla romana, en el 
qual aquest any hem pogut trobar presència vergelitana. 
Just després de traspassar la porta d’entrada de la torre, 
podíem gaudir del muntatge floral creat per la florista Rosa 
Ferrer, de la floristeria Rosa Flors de Verges.

Per iniciativa de Josep Tarrés, el tema de l’exposició floral 
a la torre Gironella era «Els quatre sants màrtirs de Girona». 
Segons E. Mirambell, cronista de la ciutat, aquells màrtirs 
del segle IV eren obrers, dedicats a obrar la pedra, que fo-
ren martiritzats entorn d’aquesta torre per la seva obstinada 
negació a esculpir imatges dels ídols. 

La seva fe cristiana, viscuda amb convicció, fou més 
forta que les amenaces del governador Rufí. Sembla que 
Germà, Just, Paulí i Cici eren fills de la Pera i foren molt 
venerats a la diòcesi de Girona fins al segle XIX.

MARTA GELI

Rosa Flors, de Verges, premi de Jardins Històrics i Parcs Naturals


