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Els miralls negres

• Sinopsi •

D

otze relats extraordinaris des de la mallorquinitat universal de l’autor mitjançant una narrativa, profunda i lírica, que
va del detall més local i pròxim a l’observació més
global, amplitud només a l’abast d’escriptors que,
com Antoni Vidal Ferrando, són també grans
poetes. La presència dels elements naturals i, sobretot, la descripció precisa dels complicats caràcters humans constitueixen un dels molts valors d’aquesta obra.
Amb Els miralls negres l’autor de Santanyí torna al relat amb una miscel·lània d’històries plenes de dramatisme i d’una bellesa literària que
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són un regal adreçat al lector. Les narracions
d’aquest llibre són també un intent, lloable i triomfant, de recuperar una memòria històrica que
no s’hauria d’haver perdut mai.

•••
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• Nota biogràfica de l’autor •

Antoni Vidal Ferrando (Santanyí, 1945) és poeta
i narrador. A partir d’uns plantejaments
arrelats en la seva identitat illenca, ha
anat construint un discurs sobre l’ésser
humà contemporani. És autor dels llibres de poemes El brell dels jorns (1986),
Racó de n’Aulet (1986), A l’alba lila dels
alocs (1988), Els colors i el zodíac (1990),
Cartes a Lady Hamilton (1990), Calvari
(1992), Bandera blanca (1994), El batec de les pedres (1996) i Cap de cantó
(2004). El últims anys, han apareguts
diverses antologies de la seva obra poètica i, el 2008, es va publicar tota la seva
poesia reunida en un sol volum, Allà on
crema l’herba.
El gener de 2012 va publicar a Meteora el celebrat llibre de poemes Gebre als vidres i
el desembre de 2013 el magnífic recull
de narracions Els miralls negres.
Antoni Vidal Ferrando, entre d’altres, ha guanyat
els premis de poesia Ausiàs March, Ciutat de Palma, Jocs Florals de Barcelona
i Cavall Verd de la Crítica. També ha publicat tres novel·les: Les llunes i els ca-
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làpets (1994), La mà del jardiner (1999,
premi Sant Joan del mateix any) i L’illa
dels dòlmens (2007, Premi Crítica “Serra
d’Or” 2008). Amb el seu dietari Amors
i laberints (2010) va guanyar el Premi
Faula MMX de la crítica. Té obra traduïda a diversos idiomes.
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Els miralls negres
[ Fragment ]

El dia dels ocells

C

ada dia, a posta de sol, els ocells venien a colgar-se dins els arbres i les
plantes enfiladisses del corral de Silvestre Cano. No passava ni mitja hora des
que apareixien els primers fins que, un a
un, acabaven ocupant els incomptables espais cavernosos que hi havia entre la disposició de les branques i de les fulles del
llorer, de la prunera, de les mimoses, de les
dues heures gegants. Una munió de figures bullicioses cercaven, a diari, aquell aixopluc i executaven les maniobres amb una
mena de moviments rituals, amb una mena
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d’exactitud calculada, que Silvestre Cano
contemplava amb el neguit de qui se sent
a mercè d’algun poder malèfic. «Els ocells
sempre m’han tengut odi, Cèlia, i ara compareixen, des de tot arreu, perquè saben que
he de morir-me», sembla que havia dit a la
dona, a principis del mes d’abril. És ver que
Cèlia no hi havia posat gaire esment. Amb
més de trenta anys de matrimoni, s’havia
acostumat a les manies i a les peculiaritats
de la seva parella.
Mentre varen ser fadrins, Silvestre Cano
l’havia tractada amb adoració: li regalava
perfums, mocadors, llepolies, turbants; es
desvivia per complaure-la, sempre pendent
de qualsevol dels petits capricis d’ella. Cèlia
no s’hauria imaginat mai que, ja abans de
tornar del viatge de noces, havia de tenir
la impressió que l’home de qui havia estat
enamorada fins llavors no tenia res a veure
amb el que s’havia compromès a compartir
el que li restava de vida. Tot i que quan ell li
va fer l’amor per primer cop, amb uns llavis
que eren un incendi i amb unes mans alegres que eren notes de música, la va transportar a paradisos inimaginables. Però ben
aviat l’argent fúlgid d’aquella lluna de mel
va començar a esmorteir-se.
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La tarda del diumenge, sota un cel llis i
confiat, havien arribat a la pensió del barri de
Sants de Barcelona, on havien d’allotjar-se
durant una setmana, i el migdia mateix del
dimecres, abans d’anar-se a fer la fotografia
en què tots dos quedaren amb una càndida expressió escenogràfica, Silvestre Cano
ja s’havia negat a tastar el pastís de pasta
de full, amb crema i maduixes, que els serviren de postres, perquè desconfiava de la
manera amb què els observava el cambrer.
«No m’agrada la mirada esquiva d’aquesta
persona. Vés a saber si, amb aquest pastís,
ens podrien emmetzinar o transmetre qualque malaltia», havia dit a Cèlia. Ella s’ho va
prendre de broma, de tot d’una. Després el
mirà als ulls amb atenció i li va semblar un
desconegut. Era com si, de sobte, Silvestre
Cano s’hagués llevat una màscara: potser la
que ocultava la pura veritat de les seves obsessions i estranys comportaments.
En definitiva, res que no es pugui contar. Un dia, s’aixecava del llit i s’apressava
a tapar tots els miralls de la casa, perquè
deia que els miralls són com llacs d’aigües
profundes on s’amaguen els esperits malignes, sovint amb pèssimes intencions; un
altre, pintava els galliners de colors estrepi•11•

tosos, convençut que, en conseqüència, les
gallines ponedores augmentarien de manera considerable la producció d’ous. Silvestre Cano era capaç de tocar, amb una
vella harmònica, la mateixa cançó —quasi
sempre un blues— durant tota la nit, amb
el pretext de complir alguna promesa o de
combatre els seus malsons a base de bones
vibracions i tenacitat.
Feia aquestes coses molt de tarda en
tarda i sense perdre la compostura. Cèlia
s’ho agafava amb paciència. «Les dones neixen per dur aquesta creu pesada que són
tots els homes que conec i, en darrer extrem, el meu mai no m’ha alçat una mà,
quan el sopar no ha estat a punt, ni ha deixat la paga per les taules de joc dels cafès
ni ha arribat a la mala hora o mig begut
a casa. Fins i tot, en estar content, em segueix mirant amb aquella expressió dolça
tan seva. Sembla un infant de primera comunió, segons com», pensava adesiara.
Però, amb la primavera, Silvestre Cano
havia caigut en un rar pessimisme i en problemes de salut. Encara que sempre els havia tengut autèntica paor, en dues setmanes va visitar cinc metges, que coincidiren
en el diagnòstic: el pacient no presentava
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símptomes específics de cap malaltia concreta. Tots li varen receptar ansiolítics. Però
ell tenia un convenciment profund: la culpa
del que li passava era dels ocells. En rompre l’aurora, des del cor dels arbres i de les
plantes enfiladisses del corral, ja començaven a armar una saragata que trencava la
pau de vius i morts i no deixava dormir homes ni bèsties ni res nat del món. Silvestre
Cano estava segur que tot allò era una mena
de venjança: els ocells, assabentats del poc
temps de vida que li restava, ho venien a
celebrar amb aquella actitud tan ostentosa. Era el resultat d’un antic litigi. Des de
ben jove, Silvestre Cano havia deixat un autèntic rastre de víctimes —mètleres, tords,
verderols, teuladers, pinsans, rupits— cada
vegada que anava a parar-los trampes, durant els mesos freds, tal com havia començat a fer amb l’avi Víctor.
L’avi Víctor era un home taciturn i laberíntic que mirava la gent des de l’autoritat d’una bona estatura i de dos ulls negres
enormes. Havia acumulat un cert patrimoni
anant de contraban. També es deia que havia
format part de la colla de falangistes que, als
primers mesos de la guerra civil, va torturar i
assassinar el regidor d’esquerra republicana
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Jordi Mora, devora els murs tenebrosos del
cementeri de Porreres. Però Silvestre Cano
estimava l’avi més que el pare, de qui no recordava haver rebut mai una carícia ni cap
casta d’obsequi ni d’elogi.
L’estimava i el tenia idealitzat. Ell li havia mostrat tots els secrets de les arts de la
caça i de la pesca, el duia a les partides de
dòmino i de billar dels cafès de la Plaça Major; a cercar crancs, amb un llum de carbur,
les nits de mar en calma. O, els diumenges,
al camp de futbol del camí de l’estació del
tren, a les curses de bicicletes del velòdrom,
a les bregues de galls. A vegades, li deixava
conduir la moto Guzzi pels camins secundaris del terme i el deixava disparar a les
mosteles i als moixos salvatges, amb una
escopeta de cartutxos de dos canons. «L’escopeta serà teva quan jo no hi sigui», li deia
l’avi Víctor, que li donava doblers, cada setmana, per anar a comprar llaminadures a
cal confiter de darrere l’església parroquial
o cromos per a l’àlbum, que venia la propietària de la perfumeria.
Silvestre Cano no havia tengut mai un
disgust com el que va tenir quan va morir
l’avi, d’un mal dolent al fetge i entre dolors
insuportables. Devia ser al mil nou-cents
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cinquanta sis o cinquanta-set, anys en què
el nét feia el servei militar, com a voluntari, en una bateria de costa mig oblidada de
la Providència, on s’havia enamorat de manera compulsiva de la dona del capità, una
sevillana de llavis seductors i anques ufanes
i bellugadisses. Els soldats havien aconseguit una foto seva, davant la qual es masturbaven en grup, durant les llargues hores
d’inactivitat en què els únics visitants de les
instal·lacions de la tropa eren el vent i els
xiscles errants dels gavinots.
Tot i els encants veritables de Cèlia, Silvestre Cano va conservar sempre el record
d’aquella sevillana i del seu atractiu fabulós.
Ben igual que, molts d’anys després, encara conservava el record de l’olor corporal de
l’avi Víctor, el qual associava amb els dies
més feliços de la infància i amb la fragància de l’herba fresca, de les móres silvestres
i de les estrelles de mar. Res a veure amb
una bona part de l’opinió pública. «Víctor va
tenir el final que es mereixia —comentava
la gent, sense alçar molt la veu—. Un per
un, tots els assassins de Jordi Mora ho han
pagat amb sofriments, en haver de partir
d’aquest món». La versió va tornar cobrar
força quan, després d’una mena de diluvi
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que, quasi bé sense intermitències, va castigar durant més de dues hores els paisatges físics i espirituals d’aquell estiu de mil
nou-cents noranta-nou, Silvestre Cano va
fer el que va fer...
•••
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Antoni Vidal Ferrando torna a la narrativa
amb Els miralls negres, que recupera el
bo i millor d’Almandaia, el món literari
que el gran escriptor mallorquí ha creat
i fa servir per narrar-nos un passat
que es mou entre la tenebra i l’enyor, i
que, en molts aspectes, ens connecta
directament amb un present que crèiem,
equivocadament, salvaguardat de velles
amenaces.
La literatura d’Antoni Vidal Ferrando,
que al costat del seu to líric i tendre ens
planteja uns conceptes que poden tallar
com un ganivet, aconsegueix amb Els
miralls negres satisfer plenament els seus
lectors de sempre i atraure amb força
les noves generacions d’amants de la
narrativa.
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