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“Em persegueix
un sol pensament
fix: no m’he depi-
lat les cames des
de fa dues setma-
nes”, s’esvera la
narradora d’Unes

ales cap a on a la sala d’urgències. He
de reconèixer que en llegir-ho m’ha
faltat una dècima de segon per
abandonar el llibre, però llavors he
recordat amb un somriure una esce-
na de Roseanne. L’actriu, ofensiva-
ment obesa i discreta com un ele-
fant, arrossega la seva germana al gi-
necòleg per un problema greu, pe-
rò la germana es nega a despullar-se
a causa d’uns quants pèls sota els ge-
nolls. La comèdia televisiva va man-
tenir l’audiència al llarg de tota la
dècada dels 90 perquè aconseguia
mostrar l’absurditat dels gestos

Una veu nascuda per
parlar del dolor més íntim

quotidians. El diari d’embaràs d’An-
na Carreras sucumbeix d’entrada
davant els codis de conducta adop-
tats irreflexivament.

A més de la depilació, la narrado-
ra ha de decidir quants cigarrets fu-
mar i com menjar per aconseguir
prou calci, desacostumada com es-
tà als àpats regulars. Les compres i
els trasllats es barregen amb la tria
d’hospitals. La protagonista, a més,
malda per preservar la seva fragili-
tat també en l’àmbit intel·lectual.
S’adreça als poetes que coneix amb
el to confiat de vells amics i estén el
tractament de tu fins i tot als met-
ges: “L’Enric (ara que m’ha vist des-
pullada ja no és el doctor Moreno)
[…]”. Estem, doncs, en un univers
pla, en el qual tot el que s’hagi viscut
o llegit ocupa un mateix espai sen-
se divisions. El relat en primera per-

La trilogia s’ha imposat,
d’uns anys ençà, com
una manera òptima per

als novel·listes a l’hora de
treure el màxim de suc als
personatges i aconseguir una
vida més llarga –i rendible– a
les llibreries. La serialització
literària, cinematogràfica i te-
levisiva està de moda, però no
és ni molt menys innovadora:
molt abans de Stieg Larsson,
J.K. Rowling, J.R.R. Tolkien i
les novel·les per entregues pu-
blicades en diaris (Tolstoi,
Balzac i Dickens van fer molts
diners gràcies a aquest for-
mat), alguns dramaturgs
grecs ja pensaven en trilogies.

Èsquil (525 aC - 456 aC) va
ser un dels primers que s’ho va
passar bé administrant l’acció
en diversos lliuraments. De to-
talasevaproducció,queoscil·la
entre les 73 i les 90 obres, no-
méssen’hansalvatset,entreles
quals hi ha L’Orestea, formada
pertrestragèdies,Agamèmnon,
Les Coèfores i Les Eumènides,
que Carles Riba va traduir i va
publicar a la Fundació Bernat
Metge l’any 1934. A la primera
obra s’hi explica el retorn
d’AgamèmnonaArgos,onlase-
vadonaClitemnestrahaprepa-
ratunplajuntamentambelseu
amant Egist per liquidar-lo. A
Les Coèfores, dos dels fills
d’Agamèmnon, Electra i Ores-
tes, es decideixen a venjar la
mort del seu pare carregant-se
Clitemnestra i Egist. L’acte se-
rà jutjat a Les Eumènides per
partdel’Areòpag,juratatenenc
dedicat a condemnar o a salvar
els homicides.✒

ELS CLÀSSICS

JORDI NOPCA

El poder
de la trilogia

sona es manté obstinadament tan-
cat en un món infantil que només
deixa lloc per a les cares conegudes.

Però llavors, tot d’una, el llibre
canvia. L’escriptura queda esberla-
da pel dolor: l’embaràs acaba amb
un part prematur, el fill sobreviu
només unes hores. Les emocions es
disparen: esperança, angoixa, tris-
tesa, serenitat. Carreras extreu les
forces de les lectures acumulades i
destil·la una veu pròpia, irreverent
i rebel. La narradora viu una trans-
formació. La necessitat malaltissa
de trobar protecció que hi ha a l’ini-
ci del llibre es converteix en una vo-
luntat de ser-hi, de perseverar,
d’aguantar la mirada. Acarona amb
els ulls el cos de l’infant a la incuba-
dora, que “s’amaga enmig de tanta
artificialitat”.

La frivolitat d’algú que només es
preocupa pel seu aspecte es va
transformant al llarg del relat en in-
dignació davant les convencions so-
cials i la buidor dels rituals. Carre-
ras ofereix una veritable novel·la de
formació. A poc a poc va descobrint
que el dolor aïlla i que el patiment
condemna a la soledat més gèlida.
En els moments més durs qualla
una escriptura que ja no pot estar
basada en l’aprovació del públic. Ni
tan sols pot comptar amb la com-
prensió dels altres. El que ha de co-
municar l’autora no pot ser compar-
tit, ningú pot posar-se al lloc d’una
mare que plora el seu nounat, i en-
cara menys en la nostra societat tec-
nificada, que fa veure que tot és con-
trolable. El capellà resa com un au-
tòmat aquells pocs mots proto-
col·laris i cobra per allunyar-se, la
metge queda reduïda a una veu seca
que apunta l’hora exacta de la mort
sense parpellejar i al poeta amic li
cau l’auricular en sentir la notícia,
però tampoc no sap trobar cap pa-
raula. El silenci es fa dens. Si el di-
ari escrit durant l’embaràs és datat
amb el dia i el mes, els moments
d’angoixa ja no pertanyen al temps
cronològic. Les inscripcions “Dia I”,
“Dia II”, “Dia III”… identifiquen un
pas d’hores lentes que no volen sa-
ber res del calendari. Amb aquesta
eternitat incerta i subjectiva, Carre-
ras fa honor a la citació de Tàcit que
encapçala el llibre: “Només contaré
allò que he sentit”.✒
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Ceramista, entusiasta dels gats i
guionista –va col·laborar a Les

nines russes, de Cédric Klapisch–,
Barbara Constantine també ha pu-
blicat tres novel·les. L’última és
Tom, petit Tom, petitó,Tom, que ex-
plica les aventures d’un nen a la ca-
ravana on viu amb la seva mare, que
amb prou feines arriba als 25 anys i
que està més pendent de reprendre
la festa perduda que no pas d’ocu-
par-se del seu fill, que acostuma a va-
gar per horts i camps.
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Terry Eagleton és un dels teòrics
de la literatura més destacats

dels últims 30 anys. El sentit de la vi-
da prové d’una conferència breu i
nutritiva en què el professor expo-
sa quins són els dos grans candidats
que poden donar un significat al
nostre dia a dia. Un cop definits, la
felicitat i l’amor es mostren com dos
conceptes no només incompatibles,
en molts dels casos, sinó en conflic-
te. És un fet o és un valor, el sentit
de la vida?, es pregunta Eagleton.
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L’any 1930, Ossip Mandelstam
(1891–1938) va passar mig any

a Armènia. L’experiència li va per-
metre reprendre l’activitat literària
després d’un període de sequera.
“Estat de pedres vociferants: / ¡Ar-
mènia, Armènia! / País que crida a
les armes les seves muntanyes / rau-
ques: / ¡Armènia, Armènia!”, va es-
criure en un poema de la vintena que
aplega aquesta edició, precedits per
vuit textos en prosa de temàtica di-
versa i força lluminosa.
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