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‘Els llits dels altres’, debut d’Anna Punsoda, explica el ressò d’una 
infantesa traumàtica en una jove amb problemes d’anorèxia i per 
relacionar-se amb els homes. Marta Orriols publica ‘Aprendre a 

parlar amb les plantes’, que arrenca amb la mort inesperada de la 
parella de la narradora, que haurà d’intentar refer la seva vida 

Utilitzes tota l’estona la primera 
persona. Això fa que la decadèn-
cia familiar s’expliqui a través de 
la mirada pura d’una nena. Per 
què? 
L’ambient queda molt més recre-
at, i per a mi la versemblança era 
molt important. Per a un adult, fets 
com que no et vinguin a veure en 
un festival són absurds, però per a 
un nen són un trasbals. I sobretot 
no saber si vindran. M’interessava 
la inseguretat que genera el fet de 
no saber mai qui hi haurà o bé si hi 
haurà pau o no. 

Els abusos sexuals a la protago-
nista per part d’un tiet també 
s’exposen des de la mirada d’ella: 
no té gaire clar què està passant. 
Es necessita tota una vida per en-
tendre-ho. En el cas d’un nen, em 
va semblar que era la forma, si és 
possible, més neutral d’explicar-
ho, de fer-ho amb menys filtres 
ideològics. Amb temes com aquest 
és fàcil que hi hagi la temptació de 
fer ideologia, i està bé que se’n faci. 
Però no volia fer un assaig, sinó 
una novel·la, i per tant eliminar els 
filtres. 
 
L’anorèxia apareix a la novel·la 
com una de les repercussions de 
la infantesa de la Claustre.  
El menjar és l’únic que pot contro-
lar. És una forma de protecció, el 
perímetre que ella estableix i on no 
hi entra ningú més. El pes és una 
cosa exacta, a la gent molt obses-
siva li permet aconseguir resultats 
fàcilment. Si menges, t’engreixes, 
i si no menges, no. Són matemàti-
ques, i d’alguna manera la protago-
nista necessita això. No volia expli-
car l’anorèxia des del punt de vis-
ta estètic o en relació a les pressi-
ons socials, perquè no és el seu cas. 
 
El seu passat també impacta en la 
manera de relacionar-se amb els 
homes. Quina idea de l’amor voli-
es transmetre? 
És una persona que no sap donar-
se, que sempre està calculant i ho 
veu tot com un intercanvi. Sembla 
que les persones naixem totes ca-
paces d’estimar, i potser hi ha gent 
que té més dificultats o ho fa pitjor. 
I també volia reflectir com es tras-
llada de pares a fills. Al final això 
funciona a través dels exemples; si 
t’estimen molt pots estimar molt.  

El nom de la protagonista està ple 
de significats. 
El claustre és la part interior d’un 
monestir i és l’única per on entra 
llum. Just quan tancava el relat va 
morir Leonard Cohen, que canta-
va allò de “There is a crack in 
everything, that’s how the light gets 
in” (“Hi ha una esquerda en totes 
les coses, així és com la llum hi en-
tra”). Em va semblar un paral·lelis-
me bonic.!

“Volia trencar amb el tabú  
de la idealització dels morts”

Poques hores després que el Mauro 
digui a la Paula, la seva parella, que 
vol deixar córrer la relació, l’atrope-
lla un cotxe i mor. Aprendre a parlar 
amb les plantes, publicat a Periscopi 
en català i a Lumen en castellà, expli-
ca en primera persona el procés de 
reconstrucció emocional de la seva 
protagonista, que es veu obligada a 
replantejar-se la vida als 42 anys des-
prés del gran canvi. La novel·la, la pri-
mera de Marta Orriols (Sabadell, 
1975), va venir precedida pel recull 
de contes Anatomia de les distàncies 
curtes –que ha esgotat cinc edicions– 
i té possibilitats de convertir-se en 
fenomen internacional. La mateixa 
setmana que el llibre ha sortit a la 
venda ja hi ha cinc traduccions con-
tractades: al francès, l’alemany, l’ita-
lià, el neerlandès i l’hebreu. 

En dos anys has passat de ser una 
autora debutant a veure com diver-
sos editors estrangers es disputen 
Aprendre a parlar amb les plantes. 
He escrit des que era molt petita, pe-
rò fins que no em vaig matricular a 
l’escola d’escriptura creativa de 
l’Ateneu Barcelonès no vaig pensar 
que podia transcendir l’àmbit de la 
intimitat. Poc després de publicar 
Anatomia de les distàncies curtes vaig 
dinar amb Silvia Querini, llavors edi-
tora de Lumen, i em va donar Nora 
Webster, de Colm Tóibín, perquè de-
ia que els meus contes li recordaven 
aquesta novel·la. És la història d’una 
dona que perd el marit en una peti-
ta ciutat irlandesa a la dècada dels 60 
i ha de tirar endavant. Jo també ha-
via patit una pèrdua recent, però no 
volia explicar la meva història. 

Dos anys després dels contes d’‘Anatomia de les distàncies 
curtes’, Marta Orriols torna amb una novel·la marcada per 
la pèrdua de la parella i la necessitat de tornar a començar

Publica ‘Aprendre a parlar amb les plantes’ (Periscopi)
Marta Orriols Així se’t va acudir la Paula. 

Volia explorar el parèntesi en el 
qual viu tancada. La Paula no m’hi 
hauria cabut, en un conte, perquè és 
un personatge del qual es poden es-
tirar molts fils. 

Per exemple, la feina que fa.  
Tinc una amiga que és neonatòloga. 
Un dia, parlant de conciliació fami-
liar, se’m va acudir que la Paula po-
dia dedicar-se a això, perquè no 
m’acabava de quadrar que fos cardi-
òloga, i escriure sobre una dona a 
qui li han trencat el cor que es de-
dica a curar cors era una metàfora 
una mica evident. Vaig enviar-li un 
qüestionari inacabable i ella em va 
dir que hi anés. Els neonatòlegs són 
professionals que passen desaper-
cebuts i fan una feina impressio-
nant: em va emocionar veure-ho. 
Em va semblar ideal que la Paula es 
dediqués a salvar nens acabats de 
néixer i que de cop es trobés cara a 
cara amb la mort. 

Li poses una mica difícil, al perso-
natge, perquè el Mauro, la seva pa-
rella, la deixa poc abans que un cot-
xe l’atropelli mentre va en bici. 
Parlant d’una pèrdua doble, la rea-
litat de la protagonista era molt con-
creta. Volia trencar amb el tabú de 
la idealització dels morts. 

Investigant el mòbil d’ell li desco-
breix una amant, la Carla. 
La mentida hi és molt present, a la 
novel·la. És veritat que ell l’enga-
nyava, però ella vivia un autoen-
gany, perquè la seva relació s’havia 
anat apagant. Quan el Mauro mor, la 
Paula es resisteix a dir a ningú que 
ho havien deixat hores abans de 
l’accident. La societat li posa la lupa 
a sobre perquè és jove i és excepci-
onal que la seva parella hagi mort. 
Ella, però, no pot suportar que la 
mirin amb sentiment de pena.  

El llibre es diu Aprendre a parlar 
amb les plantes. Què més aprèn, la 
protagonista? 
A perdonar-se i a perdonar el Mau-
ro. El dolor és a tota la novel·la. Al 
principi, la Paula no pot reaccionar 
de tanta tristesa que sent, però a 
mesura que avança aprèn a viure en 
aquella bombolla, i al final fins i tot 
s’hi sent còmoda. 

Intenta refer la seva vida sexual. 
Hi ha un acostament cap als homes 
i el sexe. Això me la feia més huma-
na, perquè la Paula ha viscut molt 
centrada en la feina. També és un 
intent desesperat de fer una mica de 
mal al Mauro encara que ell ja sigui 
mort. És una mena de venjança que 
es dona alhora que recorda frag-
ments del passat que vivia amb ell. 
Recorda coses que no tenia gaire 
presents, i algunes no són bones. 
Tots som imperfectes: en aquest 
punt hi ha la gràcia.!
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“ LA PROTA-
GONISTA 
NO POT 
SUPORTAR 
QUE LA 
MIRIN AMB 
SENTIMENT 
DE PENA 

”


