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Com l’anguila, les 
dones hem d’es-
munyir-nos cons-
tantment per no 
caure en la tram-
pa del patriarcat, 
que ens assetja dia 

rere dia. El patriarcat ens envolta i 
ens xucla cap a un remolí del qual 
mai sortim indemnes i sovint molt 
malparades. La història del feminis-
me és plena de veus que s’aixequen 
contra aquesta feridora emboscada, 
i a la literatura cada vegada abunden 
més els testimonis de dones que di-
uen prou tot explicant el seu Me Too 
particular. 

La pintora Paula Bonet (Vila-re-
al, 1980) ho fa en aquest llibre poliè-
dric que pot llegir-se com una llarga 
carta d’amor a un home que la va te-
nir presonera durant la seva joventut 
o com una reivindicació de la cons-

La viscosa abraçada del patriarcat
trucció de la identitat que acaba en re-
volta i empoderament. Per amplificar 
el contingut de L’anguila, l’autora es-
tà fent una exposició amb el mateix tí-
tol al Centre Cultural la Nau de la 
Universitat de València, on va estudi-
ar belles arts. 

El crit i la reflexió 
Coneguda pel seu compromís femi-
nista, en aquestes pàgines el rebla 
amb nota. A L’anguila hi ha espai per 
a l’avortament no desitjat, la 
prepotència dels mascles al-
fa que s’aprofiten de les 
nimfes tendres, els abu-
sos sexuals (inclosa la vi-
olació), els llaços famili-
ars i també l’amistat. En 
aquest relat assossegat 
on l’autora ha sabut tra-
duir el crit en reflexió, l’es-
pai principal l’ocupa la relació 

trat en altres llibres seus com La sed 
i Cuerpo de embarazada sin embrión. 

L’anguila és també un avís per a na-
vegants: boniques Caputxetes, allu-
nyeu-vos del llop. Que no us agafi des-
previngudes al mig del bosc, ni a la 
presentació d’un llibre de poemes ni 
a la inauguració d’una exposició. El 
llop és llest i vosaltres innocents. 
Sempre haurem de lamentar que hi 
hagi dones que caiguin a les urpes dels 
depredadors, però cada llibre que es 
publica, cada pel·lícula que s’estrena 
i cada cançó que ens ho recorda ens 
protegeixen una mica més contra els 
abusadors que, amb la complicitat 
d’un patriarcat que els protegeix, des-
trossen joventuts i vides. Ho diu l’au-
tora a la recta final del llibre: “Tots els 
Harvey Weinstein del món creuen 
que poden estar tranquils perquè el 
sistema els està fet a mida i saben que 
poden prendre el que necessiten 
quan els vinga de gust”. La quarta 
onada feminista ha agitat les aigües i 
amb L’anguila alguns ja no nedaran 
tan tranquils.✒
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desequilibrada del professor amb la 
jove i talentosa alumna (demostració 
fefaent de com el patriarcat s’aprofita 
de les vulnerabilitats i blanqueja exer-
cicis de dominació). 

Trenada amb la història familiar, 
en aquesta relació sentimental Bonet 
bolca tot el seu dolor per renéixer de 
les seves cendres fetes de retalls, car-
tes, fotografies, acrílics i trementines. 
A diferència d’altres textos autobio-
gràfics semblants, aquest llibre abun-

da en al·lusions a la història de 
l’art i a la pintura en el seu 

vessant més orgànic. Ens 
captiva amb la seva pas-
sió per les arts plàsti-
ques, una prolongació 
de l’autora que li per-
met comunicar-se amb 

el món. Però Paula Bo-
net domina també l’art de 

la paraula, que ja ha ensinis-EFE

Consumits pel foc 
(Proa) és la prime-
ra novel·la de Jau-
me Cabré (Terras-
sa, 1947) després 
de l’èxit internaci-
onal de Jo confesso. 

Han passat deu anys entremig, durant 
els quals ha publicat l’assaig Les incer-
teses –sobre l’ofici d’escriure narrati-
va de ficció– i els relats de Quan arri-
ba la penombra. Si tenim en compte 
que la novel·la anterior a Jo confesso va 
ser Les veus del Pamano (2004), el títol 
que el va convertir en un escriptor de 
masses a Catalunya i en un escriptor 
conegut pel públic i reconegut per la 
crítica a l’estranger, és natural que les 
expectatives, ara, siguin màximes. 

En realitat, Consumits pel foc té ben 
poc a veure amb les dues novel·les més 
exitoses de l’autor. Som lluny, aquí, 
dels tour de force de molts centenars de 
pàgines, dels arcs temporals que tra-
vessen dècades, de les populoses gale-
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PERFIL ries de personatges, de les mirades pa-
noràmiques però concretes sobre els 
fets de la gran història... Més enllà de 
l’íncipit i l’èxcipit que l’obren i la tan-
quen, i d’una breu explicació inicial so-
bre la infantesa del protagonista, la 
present novel·la té un nucli argumen-
tal que es desenvolupa en poc més d’un 
mes, té un únic protagonista i mitja 
dotzena de secundaris, i els esdeveni-
ments que s’hi relaten transcorren en 
un buit històric –o en un temps actu-
al neutre– i bàsicament tenen entitat 
en el pla psicològic i emocional. Res a 
veure amb Les veus del Pamano i Jo 
confesso, en què els aspectes històrics 
i sociopolítics eren centrals. 

Aquest cop de volant novel·lístic 
pot ser interpretat com un atreviment 
de Cabré, que no ha volgut repetir la 
fórmula que tan bé li havia funcionat, 
o que ha escrit el que li ha vingut de 
gust sense especular sobre si això és el 
que esperen d’ell els lectors. Si és ai-
xí, el gest té alguna cosa d’encomiable. 
Els atreviments, però, no són una ga-
rantia de res, i a Cabré li ha sortit una 
raresa rocambolesca, desconcertant 
i, en última instància, fallida.  

Enigmàtica i embullada 
Agafeu un personatge d’orígens gai-
rebé dickensians –amb la mare mor-
ta i el pare boig, l’Ismael creix en un 
pis tutelat i, contra pronòstic, pot aca-
bar guanyant-se la vida com a profes-
sor de llengua i literatura–; poseu-lo 
al mig d’una tèrbola i enrevessada tra-
ma de reminiscències hitchcockianes 
–una mica d’incertesa sobre la pròpia 
identitat, una mica de desvari i d’in-
estabilitat mental, una mica d’angoi-
xa de fals culpable–; poseu-hi una do-
na marcada per la tragèdia i un amor 
condemnat al fracàs; decoreu-ho 

amb unes gotes de passió llibresca –o 
d’autoconsciència culturalista–; por-
teu-ho tot plegat cap a una conclusió 
precipitada, extravagant i fatídica, i, 
per si tot això no fos prou, comple-
menteu la trama principal amb una 
subtrama rondallesca protagonitza-
da per senglars que pensen i parlen. 
El resultat és una novel·la enigmàti-
ca però sobretot embullada, una no-
vel·la de to i gènere deliberadament 
flexibles que a la fi fa un efecte artifi-
ciós i desconjuntat, una novel·la que 
juga a desconcertar el lector i acaba 
desconcertada ella mateixa. 

La llengua usada per Cabré contri-
bueix a l’efecte general de raresa i des-
concert. Tot i que està narrada en ter-
cera persona, la novel·la pretén re-
produir –encarnar– verbalment el 
pensament, la consciència i l’estat 
d’ànim del protagonista, un home 
maltractat per múltiples ferides 
mentals: té amnèsia a causa d’un ac-
cident de cotxe, està traumatitzat per 
culpa d’uns fets violents dels quals ha 
estat testimoni, els nervis se’l men-
gen perquè no sap qui és i perquè el 
persegueixen, potser fins i tot és mig 
boig igual com ho era el seu pare... És 
lògic, doncs, que Cabré faci un ús poc 
previsible de la puntuació, de la sinta-
xi, dels diàlegs. Així, es poden llegir 
frases com aquesta: “Feia anys que no 
pujava a Vallvidrera, i segles fer-ho 
amb un funicular”. 

Com es pot expressar l’espessor 
sense ser espès?, com es pot escriu-
re sobre el desordre sense ser caòtic?, 
com es pot descriure la confusió men-
tal sense resultar confús? Són pre-
guntes fundacionals de la modernitat 
cultural. A Consumits pel foc, Cabré 
prova de respondre-hi, però les res-
postes no són convincents.✒
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