
ara llegim
41ara  DISSABTE, 10 D’OCTUBRE DEL 2020 

arallegim

L’escriptora Mar-
ta Orriols ja va ex-
plorar el contra-
dictori món de la 
parella fa dos anys 
a la seva primera i 
premiada no-

vel·la, Aprendre a parlar amb les plan-
tes (2018), i ara amplia el tema a Dol-
ça introducció al caos, llibre que pren 
el títol d’una cançó d’Extremoduro. 
Orriols analitza el caos intern que ge-
nera a una parella jove, estable, en-
amorada, que sembla sortida d’una 
pel·lícula en blanc i negre de la Nou-
velle Vague, la decisió de ser pares 
quan ell vol però ella no. L’autora bri-
lla quan aprofundeix en les relacions 
humanes. La seva és una literatura 
de comportaments íntims i en socie-
tat. Com una alternativa a l’antropo-
logia, Orriols escriu novel·les d’alta 
intensitat emocional amb títols que 
fan pensar en tractats, en assaigs, en 

Cedir o no cedir, 
aquesta és la qüestió

EN NOMÉS QUATRE 
ANYS, MARTA ORRIOLS 
(SABADELL, 1975) 
S’HA COL·LOCAT AL 
CENTRE DE LA 
NARRATIVA 
CATALANA GRÀCIES 
ALS CONTES 
D’‘ANATOMIA DE LES 
DISTÀNCIES CURTES’ I, 
SOBRETOT, LA 
NOVEL·LA ‘APRENDRE 
A PARLAR AMB LES 
PLANTES’. ARA 
REINCIDEIX EN LA 
NOVEL·LA AMB ‘DOLÇA 
INTRODUCCIÓ 
AL CAOS’

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL investigacions gairebé científiques. 
Res d’autoajuda, no fotem. No va per 
aquí, la cosa.  

Marta Orriols comparteix dues 
idees clau amb Ilya Prigogine, el pa-
re de la teoria del caos: primer, que la 
fletxa del temps no té la mateixa si-
metria entre el passat i el futur; i se-
gon, l’efecte papallona segons el qual 
els efectes són desproporcionats res-
pecte a les causes que els originen. A 
nivell psicològic –i aquí és on Marta 
Orriols excel·leix–, el lector va en-
trant en els petits ressentiments o 
enveges soterrades que va escalfant 
la bomba de rellotgeria que la Marta, 
la protagonista, té a dins. Com que els 
actes enderroquen les seves alterna-
tives, la presa unilateral de la deci-
sió (la Marta vol avortar, sola, i no ad-
met debat) farà que el bo del Dani, 
que gasta una expressió permanent 
de “criatura contrariada”, s’empre-
nyi i es trobi buidat d’emoció i d’opi-
nió. D’entrada, Orriols fa una foto-
grafia dins d’una altra fotografia: la 
de la dona que espera asseguda sobre 
la tapa del vàter el resultat del test 
d’embaràs. Mirall en el mirall de mi-
lers de dones en un instant concret. 
Matriusques, l’autèntica relació 
d’una dona amb ella mateixa, amb el 
seu cos i la seva identitat, sovint 
col·lapsada per la tradició i la culpa. 
La ginecologia pertany al llenguatge 
de les dones.  

L’essència escàpola del temps 
Però com que “les veritats serioses es 
revelen en pocs segons”, Orriols en-
fila de seguida la baixada als inferns 
de la parella, sobretot del Dani, que 
acreix una sensació d’estafa vital. De 
la ruta previsible de la vida compar-
tida, la despreocupació, la joventut i 
les consignes saltem a la mutació im-
provisada, a la possibilitat cada vega-

da més alta de perdre-ho tot, a les in-
seguretats davant la inexistència de 
cap xarxa de seguretat, la incapacitat 
d’adaptar-se a l’alteració, els tras-
torns ocults i una profunda reflexió 
sobre l’essència escàpola del temps. 
Dolça introducció al caos llença mís-
sils continus cap a la mentida políti-
ca, la hipocresia de les xarxes socials, 
el soroll que domina el present, les 
amenaces nuclears, els becaris no pa-
gats, els desnonaments, els atacs quí-
mics o la caducitat dels somnis, 
l’amistat i l’amor eterns. La nostàlgia 
ensorra i els canvis sacsegen. Sobre-
tot si es formulen en to de sentència: 
“Estic embarassada. No ho vull tirar 
endavant”. A partir d’aquest gir a la 
trama, en Dani i la Marta veuen que 
entenen l’egoisme de maneres dife-
rents. Del caos es passa a l’esvoranc. 

Després d’un primer capítol im-
placable, Orriols arrodoneix els per-
sonatges viatjant als respectius pas-
sats (potser n’abusa una mica). Som 
el resultat del material fantasmagò-
ric que no utilitzarem mai amb propi-
etat. Així, sabrem que en Dani és or-
fe de pare i va viure molts anys domi-
nat per dones. Per a ell tot tindrà un 
significat lligat al desemparament. I 
de les petites estampes del passat, 
l’autora fa el salt a la setmana present 
d’una gestació compartida, tant de la 
Marta com del Dani, que nota com 
dins seu hi creix una entitat corpòria 
bastant semblant al pànic multifor-
me, ascendent, descomunal. Com es 
reescriu el guió de la vida? Dolça in-
troducció al caos és una suma d’ironi-
es del destí que abracen altres ironi-
es. La dolcesa del títol remet a la ma-
nera com Orriols ens endinsa al con-
flicte, a través d’un llenguatge clar, 
contundent i alhora tendre que no 
necessita vaselina per penetrar a la 
wild side de la condició humana.!
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S’agraeix que en 
plena hegemonia 
de la novel·la grà-
fica encara hi ha-
gi autors que cre-
guin en la grapa 
de vint-i-poques 

pàgines com a vehicle per explicar 
històries llargues. Un dels més fer-
vents defensors del format és Brian 
K. Vaughn, guionista estrella del cò-
mic nord-americà amb una pila de 
premis Eisner a la butxaca per títols 
com Y: El último hombre, The priva-
te eye (amb el barceloní Marcos 
Martin) i, sobretot, per l’aventura 
espacial Saga. El seu estil es fona-
menta en dos trets: el talent per dis-
senyar premisses atractives i l’habi-
litat per estirar-les amb un trot nar-
ratiu engrescador, molt discursiu i 

Elogi del fulletó en grapes
ple de girs dramàtics que accentuen 
una certa sensació fulletonesca. 

L’estiu passat es va completar la 
publicació a casa nostra de la seva 
última sèrie, Paper girls (Planeta 
Cómic, 2016-2020), en què quatre 
joves repartidores de diaris d’una 
petita ciutat nord-americana es ve-
uen atrapades enmig d’una 
guerra entre faccions ri-
vals de viatgers del 
temps. Que la història 
se situï l’any 1988 i 
tingui elements si-
milars a la posterior 
Stranger Things o al 
film Super 8 (prota-
gonistes preadoles-
cents, allau de referèn-
cies pop, monstres fan-
tàstics) podria fer pensar en 

temporades de deu episodis, amb el 
seu gir final inesperat i un gran cliff-
hanger a meitat de temporada. 
Aquesta estructura no és un eco de 
la seva etapa com a guionista de 
Lost, sinó una manera de fer compa-
tible l’edició en grapa amb la publi-
cació posterior en volums de cinc, 
deu i quinze episodis sense trair l’es-
sència de la sèrie. Però el gran encert 
de Paper girls és limitar-la a trenta 
episodis, contenint la tendència a 
divagar del guionista i concentrant 
l’impacte d’una història que, tanma-
teix, guanyaria amb un acabat més 
curós que el que Cliff Chiang dona 
als seus dibuixos: el desinterès de 
l’artista per les expressions facials 
no ajuda a identificar unes protago-
nistes que, en alguns casos, semblen 
intercanviables.!
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un simple revival vuitanter. Però 
tot i un cert fetitxisme per l’època 
–Vaughn comparteix generació 
amb les protagonistes–, el guionis-
ta evita caure en l’autocomplaença 
nostàlgica i desenvolupa una tra-
ma de ciència-ficció complexa i 
ambiciosa que no afluixa mai el rit-

me vertiginós i obliga els 
personatges a madurar 

a marxes forçades.  
És interessant 

com Vaughn aprofi-
ta les condicions 
del format de grapa, 
tot respectant el 
ritme intern de cada 

episodi i jugant amb 
la intriga final. Alhora, 

dissenya la trama com si 
fos una sèrie televisiva de PLANETA


