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Jordi Amenós és te-
rapeuta i constel·la-

dor familiar a l’Institut 
Gestalt. A l’assaig De-
trás de cada historia vol 
obrir les portes als lec-
tors a una nova dimen-
sió d’autoconeixement 
i espiritualitat a través 
de la Narrativa Tera-
pèutica, que aprofun-
deix en la imaginació i 
identitat de cadascú.

Detrás de 
cada... 
JORDI AMENÓS 
Ediciones B
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Una tempesta hi-
vernal sobre el 
parc de Coney Is-
land, nostàlgic i 
decadent, obre el 
relat. Dues figu-
res solitàries, dos 

amants, contra el vent i la pluja, 
s’arrauleixen l’una contra l’altra, 
amb l’esquelet de la muntanya rus-
sa de fons. Aquesta història d’amor 
intermitent ha durat 25 anys, sem-
pre un cop al mes, sempre com si 
fos el primer cop. Els amants són 
els que millor entenen que res no 
dura per sempre, i el que afrontem 
aquí és la lenta descomposició d’un 
equilibri fràgil: no és només una 
història d’amor, és sobretot un 
capbussament en les vides dels 
protagonistes, plenes de dolor, des 
de la seva infantesa, en un intent de 
trobar una sortida del laberint. 
“Recordar és una cosa natural –es-
criu O’Callaghan– sobretot quan el 
cor s’instal·la en la mitjana edat i 
qualsevol que hagi fugit d’una vi-
da per buscar-ne una altra sap quin 
gust té la recança”. 

Exercici d’espeleologia 
profunda des de la intempèrie

L’argument, per això, és mínim: 
tot el llibre és (com) una llarga i man-
drosa conversa sota una feixuga man-
ta al llit del motel on es troben el Mi-
chael i la Caitlin, amb vistes al parc 
glaçat, i la història viatja entre aquest 
present decadent però no ruïnós, 
com la nòria despintada del parc, cap 
als passats de tots dos, amb llargues 
analepsis que desenvolupen, en mun-
tatge paral·lel, les seves vides, tots dos 
d’origen irlandès, tots dos ben mal ca-
sats amb persones que estimen. 

En aquests capítols, el relat alter-
na llargs excursos sumarials de la veu 
narradora, que tenen un interès des-
igual –sovint massa insistents, sovint 
amb massa paraules–, amb escenes 
de caràcter emblemàtic, en les quals, 
amb ben poc, brilla el talent d’O’Ca-
llaghan. Així veiem la Caitlin, en la se-
va infantesa desestructurada, a casa, 
sola al menjador, amb el plor cons-
tant de la mare, beguda, a la seva ha-
bitació; la nena encenia la ràdio per 
tapar-ho amb música: “Un plor des-
consolat omplia els buits entre cançó 
i cançó, i fins i tot les més alegres es 
tornaven melangioses”. O quan des-

prés de morir el nadó que el Mi-
chael havia tingut amb la seva do-
na, tota l’angoixa, el dolor i l’absurd 
del moment es concentra en el re-
pàs de les pertinences que s’em-
porten cap al cotxe, “un bodi blau 
de cotó ben plegat, un càrdigan 
groc llimona, tots dos sense estre-
nar, un certificat de naixement i un 
altre de defunció, una única pola-
roid plena de reflexos de diverses 
capes de vidre”. 

Una sensibilitat privilegiada 
La lectura de l’obra demana paci-
ència, i pren riscos. D’entrada, una 
certa fredor fa difícil empatitzar o 
identificar-se amb els personat-
ges, i el relat no presenta cap ten-
sió narrativa i renuncia, doncs, a 
l’amenitat. A més, com ja hem in-
dicat, en el primer terç abusa –pel 
meu gust– del sumari editorialit-
zant i d’un ritme lent. Als agraï-
ments finals, l’autor, un especialis-
ta del relat breu, suggereix que l’es-
criptura deu haver estat tortuosa 
i llarga. Malgrat tot això, la novel·la 
baixa ben profund, es concentra 
en l’espeleologia dels sentiments, 
fins a arribar a una capa freàtica on 
tots ens sentim connectats, i on la 
senzilla reproducció d’una con-
versa entre un pare que acomiada 
per sempre un fill de setze anys 
que se’n va a Amèrica ens concer-
neix. Per això el text, sense tensió 
narrativa, genera en canvi un sub-
til però ferm camp gravitatori. 

Ens podem preguntar, arribats 
a aquest punt, si és això el que pre-
tenia O’Callaghan. Escrivim no pas 
per donar a conèixer un món, diu 
Steiner, perquè el món no existeix 
com a tal abans que ningú l’expli-
qui, sinó més aviat per fer-lo més 
gran, tot afegint-hi allò que només 
els nostres ulls veuen. L’element 
afegit, en diu Vargas Llosa, a aquest 
valor intangible de la mirada literà-
ria. Què veuen els ulls d’O’Ca-
llaghan que fan més gran el nostre 
món? La seva mirada manifesta 
com entén l’equilibri en totes les 
coses, i, des d’una sensibilitat pri-
vilegiada, pinta una imatge possi-
bilista i cínica, realista, i malgrat tot 
tendra, de les relacions humanes i 
de les mateixes persones. De la 
gran intempèrie en què vivim.✒
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Quan només tenia 25 
anys, Adrienne Mi-

ller es va convertir en 
l’editora literària de la 
revista Esquire. En 
aquestes memòries re-
construeix la relació 
professional amb una de 
les estrelles de la revista, 
David Foster Wallace, 
que més endavant es va 
convertir també en la se-
va conflictiva parella. 

En tierra de 
hombres 
ADRIENNE MILLER 
Península
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Lauren Mechling ex-
plica la vida de tres 

amigues que es van co-
nèixer treballant en un 
diari canadenc i que el 
temps ha anat distanci-
ant. El llibre de l’autora 
nord-americana vol ser 
un retrat satíric de la so-
cietat novaiorquesa i, al-
hora, una mirada crítica 
a la superficialitat de les 
relacions socials.

¿Cómo  
ha podido? 
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No són 
bruixes
Llegeixo unes declaracions de la 
historiadora anglesa Mary Beard 
que em fan riure, per no plorar: 
“Com sé per experiència, una dona 
amb els cabells llargs i grisos pot 
provocar molta ansietat”. I no puc 
evitar pensar en Rebecca Solnit, 
que llueix cabellera grisa (o és blan-
ca?) a les entrevistes virtuals que li 
fan ara que promociona l’autobio-
grafia Records de la meva inexistèn-
cia. Després de publicar no sé 
quants reculls d’articles (aquesta 
dona n’escriu més que en Jordi 
Amat), Solnit explica ara la seva 
història: la joventut que va viure a 
San Francisco quan era una ciutat 
on podia existir una llibreria com la 
City Lights de Lawrence Fer-
linghetti, el poeta i editor de beat-
niks que ha mort fa poquíssim. Sol-
nit rememora la llibreria i tantís-
sims altres episodis de la contracul-
tura en què va participar de jove, 
quan vagarejava, llegia i somiava 
convertir-se en escriptora. 

Com al cor de gairebé tot el que 
escriu Solnit, hi ha la denúncia del 
silenci al qual s’ha sotmès històri-
cament les dones: no se les escol 
ta, no se’ls dona espai, se les ame-
naça. Doncs això és el que vol de-
nunciar una iniciativa molt lloable 
de la revista Sàpiens, que s’ha em-
pescat un manifest (es pot signar 
fàcilment, és al web) i tot un nú-
mero especial que, sota l’etiqueta 
#noerenbruixes, vol dignificar la 
memòria de les dones que van ser 
considerades bruixes i per això 
torturades i molt sovint mortes 
durant l’Edat Mitjana (i més) a Ca-
talunya. El millor de tot és el mapa 
interactiu amb les poblacions ca-
talanes on hi ha testimoni de do-
nes acusades de bruixeria: el 
Montseny i Osona, a més de la Vall 
d’Aran, encapçalen un rànquing 
no gaire honorable. 

Torna a fer riure per no plorar: 
tenim el 8 de març a sobre i conti-
nuen morint dones cada dia: quan-
tes no deuen haver sentit “bruixa” 
com a insult? Com recorda Mary 
Beard, i com segur que li deu pas-
sar també a Rebecca Solnit, una 
dona gran de cabells llargs i blancs 
està sota sospita. Al contrari que 
els homes, que quan envelleixen i 
llueixen cabelleres blanques gua-
nyen respectabilitat, elles sempre 
han de recordar, com una mitja 
broma, que no són bruixes, que no-
més són dones.✒
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