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Els arquitectes no tenen feina.
Algú podria pensar que pa-
teixen un càstig bíblic per

haver fet tantes torres de Babel in-
vivibles, tants edificis “adotze-
nats”, diria Oriol Bohigas, que
quan les vaques eren grasses no es
cansava de repetir que el 90% del
que es construïa era infecte. La
bogeria constructiva s’ha acabat
en sec. L’olímpica ciutat dels ar-
quitectes descrita per Llàtzer
Moix és avui la Barcelona dels ar-
quitectes aturats. I el mateix a la
resta del país. La cosa és tan pro-
funda que fins i tot ha donat peu
a una magnífica novel·la, Primave-
ra, estiu, etcètera (La Magrana), de
la debutant Marta Rojals, escrip-
tora i arquitecta que no es deixa
fotografiar ni fa promoció ni res.
I malgrat aquest anonimat, letal
per a qualsevol principiant, el lli-
bre va per la quarta edició.

Això vol dir que els iniciats en el
món literari ja han assaborit la
història de l’Èlia de cal Pedró, que
amb 34 anys fets es queda sense
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parella i veu com al despatx de
Barcelona no hi ha res a fer... Ha
estat un petit bestseller d’abans de
l’estiu, celebrat per crítica i lec-
tors. I segueix fent camí. Però la
majoria d’arquitectes, deprimits i
angoixats, segur que ni n’han sen-
tit a parlar. La seva lectura no els
solucionarà la precarietat profes-
sional, però els alegrarà la vida
veure com l’Èlia se’n surt.

La novel·la de Marta Rojals, a
més de la gràcia, gens normativa,
d’estar escrita amb un parlar de
l’Ebre tan genuí com puntejat de
castellanismes –les coses fan “au-
lor”, la gent té molta “fenya”, es
triga un “rato” a collir les “auli-
ves”–, és un retrat generacional i
alguna cosa més: traspua frescor
i autenticitat i ens serveix, com
qui no vol la cosa, a través d’uns
personatges que s’assemblen molt

a nosaltres, una manera de mirar
l’amistat i l’amor, la família i la fei-
na, i el pas del temps.

Fugint del desengany senti-
mental i de la manca de feina, en el
seu terapèutic retorn al poble, a
l’Èlia li passen moltes coses pel
cap i té algun retrobament que
portarà cua. La relació eixuta amb
el pare, els records de joventut
–“estàvem fetes unes bipolars

d’aquí t’espero”–, el
contrast entre la vida al
camp i a la ciutat, les
amistats perdudes i
guanyades donen gruix

a una protagonista que aviat creus
que podries ser tu, la teva amiga, la
teva filla, la teva néta.

La crisi econòmica deixa l’Èlia
sense poder projectar cases i la
crisi personal la porta a recons-
truir el seu món, per saber de de-
bò qui ha estat i qui vol ser. Situ-
ada en una cruïlla, s’enfronta a
l’edifici de la seva vida, que és
l’edifici més important que pot fer
un arquitecte. ✒
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ALS ARQUITECTES SENSE
FEINA: LLEGIU ‘PRIMAVERA,
ESTIU, ETCÈTERA’

Els arquitectes
les passen
magres

El Sant Jordi passat, en una
paradeta d’escriptors de la
Diagonal, el meu germà em

va venir a veure amb en Tram, el
nostre gos. En veure’m, tot con-
tent, en Tram va treure el cap per
damunt de la taula on, al meu
costat, Ramon Solsona signava
llibres de valent. Solsona em va

preguntar si m’agradaven els gossos i en respon-
dre-li afirmativament, em va confessar un secret
de la seva novel·la L’home de la maleta.

El protagonista de L’home de la maleta, el mú-
sic Venerando Mallons, odia els gossos; en diu pes-
tes i fins i tot maltracta el gos d’un amic italià que
acaba a casa seva. Solsona em va explicar que
aquesta mania pels gossos s’inspira en una pare-
lla d’italians que van viure al seu edifici, a l’Eixam-
ple. Aquests italians tenien dos gossos; els deixa-
ven tot el dia sols malgrat que no tornaven a ca-
sa fins ben entrada la matinada. Durant sis me-
sos els animals udolaven cada dia desconsolats per
l’absència dels propietaris. El pitjor era a l’estiu
perquè els seus amos deixaven les finestres de la
vivenda oberta i feien la vida impossible dels ve-
ïns. La situació era tan desagradable que fins i tot
van ser denunciats, però ni cas. Un dia que Solso-
na es va dirigir als italians per queixar-se, l’home
li va dir que “amb els gossos ja se sap” i que el con-
tracte del lloguer els permetia tenir animals. Sem-
bla que el calvari dels animals va acabar quan la
parella va tenir un fill. Mesos més tard, Solsona va
permetre’s una venjança literària.✒
CRISTIAN SEGURA

Amb aigua i llum, el fotògraf Manel Esclusa
ha creat la imatge abstracta que il·lustra la
portada d’Unes ales cap a on, d’Anna Carre-

ras (i de la qual trobem variacions a l’interior del
llibre). Sabent que el llibre detalla un embaràs i
l’arribada –però només per un lapse dolorosament
breu– d’una nova vida el joc de blancs i negres em
suggeria l’instant de la concepció. Preocupat per
si es tractava d’un reflex freudià meu, posat a pro-
va per aquesta mena de test de Roschard, consul-
to a l’autora, que em confirma veure-hi també la
relació. Però la gràcia de les imatges abstractes
és que permeten múltiples interpretacions i seria
vàlid, per exemple, veure-hi també un relat dels
llimbs –metafòrics, tenint en compte el que es diu
de Déu al llibre–, als quals el petit Jan-Pol es va en-
lairar, amb ales massa precoces. La força de la por-
tada ve també pel gran contrast entre blancs i ne-
gres. Els grisos gairebé han desaparegut, per re-
forçar algunes de les
dualitats de l’obra. La
vida contra la mort.
L’escriptura contra la
realitat. La me
nt contra el cos. Car-
reras evita el melo-
drama tot i pouar en
una duríssima histò-
ria personal. Una por-
tada abstracta forma
part també de la de-
claració d’intencions
del llibre.✒
ÀLEX GUTIÉRREZ


