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L’opera prima de Maria Canelles 

Trabal té un títol que sembla el d’un assaig. Delibe-
radament asèptic, molt ajustat a la tesi de la novel·la: 
la protagonista –Meritxell o, més aviat, Meri, que és 
la forma que ha triat ella– fa mans i mànigues per es-
borrar la memòria de la seva consciència. De fet, 
“s’entrena per no recordar”. Però no se n’acaba de 
sortir, i el passat se li acaba imposant per mitjà de 
l’escriptura a partir del dia que rep la notícia de la 
mort de sa mare. Des de ben jove s’hi ha barallat, amb 
l’escriptura, però una mena de pruïja perfeccionista 
li ha impedit de publicar mai res. Té por de fracassar, 

i això la paralitza. També és aficionada a fer mitja: 
teixir i text són paraules que comparteixen arrel. Fa 
trenta anys que la Meri viu als Estats Units, a Syra-
cuse, on treballa en una universitat. La seva especi-
alitat és el teatre del Segle d’Or. Abans havia viscut 
a Londres. Quan comencem a conèixer-la, ja és una 
dona de seixanta anys, a qui toca, sisplau per força, 
tornar a Sabadell per acomiadar-se de la mare. Aquí 
han quedat les dues germanes: Maria Teresa i Imma-
culada. Els pares han estat uns cristians tan devots 
que la seva captinença ranejava en la beateria. El 
personatge –formidable– de la mare, però, és capaç 
d’incórrer en una hipocresia dolorosa, arran d’un 
episodi que ha condicionat l’existència de la Meri (el 
primer dels dos que la marquen de per vida).  

Enterrar el passat escrivint 
L’autora coincideix amb Ramon Solsona: en les seves 
novetats editorials, tots dos fan servir la novel·la Do-
netes, que va entretenir diverses generacions de do-
nes (sobretot), principalment a partir de la versió ci-
nematogràfica que se’n va fer el 1949. Les tres germa-
nes fan teatre emulant les germanes March. En el 
fons, però, és la Meri qui mou els fils. Perquè aques-
ta és, sobretot, la seva història, en la complexitat de 
la qual el lector va penetrant a poc a poc, encaixant 

les peces d’una narració que combina diversos plans 
temporals (abans de l’enigmàtica anada a Londres, 
l’estada a la capital anglesa i, deu anys més tard, la fu-
gida als Estats Units). En el drama de la Meri, la ma-
re hi fa un paper decisiu: “Ets intensa, un pop amb 
centenars de tentacles”. La seva veu no acaba d’ex-
tingir-se mai del tot, i la trobem en els tediosos mis-
satges de contestador que deixa a la filla o “ben en-
dins del seu cap”, el de la protagonista, que no sol 
contestar els primers. Les dues germanes, en canvi, 
més aviat fan de comparses.  

Contra la nostàlgia és una novel·la implacable, 
ben construïda, sobre una escriptora que no escriu, 
tot i que disposa de diversos arguments prou bri-
llants per aventurar-se a fer-ho. Un capítol molt sug-
geridor sobre els senyals del cos ens deixa arran de 
la capacitat entranyable i guaridora de l’escriptura 
per a la protagonista. L’única manera que tenia d’en-
terrar el passat era redactar la seva pròpia història 
en aquell quadern que, durant el viatge de tornada 
en avió, quedarà ple a vessar de lletra. No és lletra 
morta: té el color fosc de la sang que s’ha assecat. O 
el de les cicatrius que signen el cos, després que t’ar-
renquis, una rere l’altra, totes les crostes que estan 
a punt de certificar que una ferida ha quedat, final-
ment, superada.✍
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Passada la vuitantena, és indiscutible 

la solidesa de l’obra de Joan Francesc Mira (València, 
1939). De fet, a banda de fílies i fòbies, és un autor de re-
ferència dins el panorama de la literatura catalana con-
temporània, però el més interessant, més enllà d’aques-
tes obres per les quals se’l reconeix –entre les quals hi 
ha Borja papa, la trilogia sobre València, dos llibres de 
memòries, Tramvia groc (2013) i Tots els camins 
(2020), traduccions i assajos–, és la reedició d’un llibret 
que en el seu moment va passar força desapercebut: 
Quatre qüestions d’amor (1998), un tom amb quatre re-
lats escrit tot just després de Borja papa. 

Podem pensar que és una obra menor, però aquests 
relats contenen l’engranatge intel·lectual i l’espurna li-
terària de Mira: l’estil del seu caràcter narratiu, una pro-

Proa recupera ‘Quatre qüestions d’amor’, un gran llibre poc  
reivindicat de Joan Francesc Mira, que aquesta setmana ha  
estat reconegut com a fill predilecte de la ciutat de València 
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La veu immortal d’una mare
Maria Canelles Trabal debuta amb ‘Contra la nostàlgia’, una novel·la implacable i ben construïda

sa senzilla i ufana, la rigorositat de l’erudit i l’investi-
gador històric, la ironia fina, intel·ligent, el rerefons mo-
ral, els Països Catalans, l’interès per les llengües…, i tam-
bé un aspecte subsistent en la seva obra: l’afany per mos-
trar la futilitat del passat, l’oblit de la història i, en con-
seqüència, la seva desaparició. Hi ha una llambregada al 
passat per fer-ne, potser, una recreació salvadora. 

‘Collage’ narratiu alegre i suggestiu 
Així, doncs, Quatre qüestions d’amor són cròniques o 
episodis històrics lligats per aquest misteriós sentir que 
és l’amor. Una recreació de fets històrics reals que sur-
ten de textos literaris antics (Bíblia Rimada, Qüesti-
ons d’amor de Pere Lluís Escrivà, Cronicon Mayoricen-
se…), d’actes notarials i judicials, de cròniques histò-
riques i de retalls de premsa. Tot i que l’arrel dels relats 
és l’amor, sembla que l’interès veritable de Mira sigui 
escriure una mena d’assaig erudit amb forjat de pro-
sa. O sigui, que més enllà de l’òptima erudició, llegim 
unes històries d’amor amb un magnífic esquitx de me-
ravella. Cal dir que aquesta saviesa no pesa en les nar-
racions; el munt de cites en llatí, castellà i català antic, 
italià i portuguès, formen part d’un esplèndid collage 
narratiu, alegre i suggestiu. 

Cada qüestió d’amor està situada en una època diferent. 
La primera, al segle XV, al convent de Santa Clara de Cas-
telló d’Empúries, i la història explica el procés per sodomia 
del comte Ponç, a través de l’abadessa, marquesa i vídua de 
Ponç, la qual rememora i jutja els fets de la seva vida. Un 
personatge potent, culte i avançat a l’època. La segona, al 
segle XVI, passa a València i a Itàlia. S’encreuen dues his-
tòries d’amor, la de les figures jacents d’un bell sepulcre 
de marbre i la de l’autor del romanç Question de amor, que 
pateix la mateixa sort, un joc metaliterari irònic de pri-
mera. La tercera, al segle XVIII, succeeix a Mallorca. És una 
història d’amor tràgica entre un tinent de dragons que es 
fuga amb una monja, el romanticisme i l’aventura d’un rap-
te d’amor i una deserció que topen amb la inclemència de 
la llei i l’Església. La quarta arranca als anys 50 i ens situa 
a Lisboa durant la dictadura de Salazar. És la història de dos 
enamorats barcelonins de classes socials distintes i que fu-
gen per poder-se casar. Una història real emotiva amb re-
refons polític: la invasió soviètica d’Hongria i els conflictes 
colonials entre França i Algèria.✍
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