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Ja fa anys els An-
tònia Font can-
taven que havien 
“resolt tots els 
problemes dient 
t a n m a t e i x ” .  
Lluny de ser una 

expressió de derrotisme, el polisè-
mic adverbi oferia una paradoxal 
sortida davant de l’atzucac de cir-
cumstàncies donades i no contro-
lades: acceptar-ho i, alhora, seguir 
fent, sense rendir-se, perquè es pot 
perdre, però no fracassar. En cer-
ta mesura, Marina Garcés (Barce-
lona, 1973) subscriu aquesta acti-
tud vital i la converteix en un dels 
dos trets més distintius del seu re-

La mirada 
compromesa 

cent Males companyies: “Com es 
fan les coses?, ens preguntàvem. 
Fent-les, responíem”. 

Per a la filòsofa i professora de 
la UOC, aquest capteniment per-
met crear un espai de “llibertat im-
pertinent” i esdevé un acte de re-
bel·lia –de sabotatge— que defuig 
tant el còmode seguidisme del ja es-
tablert com la paràlisi del determi-
nisme històric, tecnològic, filosòfic 
i mediambiental. En una evolució 
del famós lema kantià, Garcés de-
mana “atrevir-se a seguir pensant”. 
Cal ser agosarat perquè, d’entrada, 
aquesta consigna ens porta a “re-
nunciar al reconeixement fàcil, als 
dogmes establerts i a les etiquetes 

que et perdis, sinó per la inquietud 
que genera el fet que qüestionis la 
veritat establerta. 

El segon element distintiu del lli-
bre és el constant diàleg amb la cul-
tura. Per les seves pàgines desfilen 
cineastes i films, llibres i drama-
turgs, pedagogia i filosofia, intel·lec-
tuals, periodistes i poetes: “Noms i 
més noms, autors i títols que confi-
guren un mapa del que cal saber a la 
ciutat de la cultura”. Ho fan perquè 
l’eclèctic Males companyies recull 
una vintena de textos breus ja publi-
cats –durant els darrers 15 anys, pe-
rò molts d’ells ben recents, algun 
fins i tot previst per al 2023— com a 
pròlegs, epílegs o glossa de creadors 
o de creacions culturals. Aquest ori-
gen heterogeni no llasta en cap mo-
ment la lectura, ni tampoc resulta 
imprescindible conèixer cada cas 
concret per seguir-ne el fil. L’habi-
litat discursiva i la ploma divulgado-
ra de Garcés aconsegueixen aixecar 
“un pont de lletres per salvar l’im-
possible, una llar de paraules per 
trobar el caliu que ens faltava”. 

Els ulls de comprendre 
Menció especial mereix l’únic inè-
dit: “Els ulls de comprendre”. Plan-
tejat com un homenatge a la seva 
àvia, Concepció Rubiés i Trias, de 
qui no es van poder acomiadar per 
culpa de les restriccions anticovid, 
és també un viatge personal de vin-
dicació del llinatge femení –del ma-
triarcal ADN mitocondrial que ens 
lliga amb les Eves originàries—. Em-
parentat amb l’íntim “Roses, 1936” 
que l’historiador Josep Maria Fra-
dera incloïa a La pàtria dels catalans 
(Rosa dels Vents, 2009), ambdós 
autors coincideixen en assenyalar 
com la petita història enriqueix, in-
trodueix complexitat i qüestiona els 
grans relats historiogràfics. En el 
cas de Garcés, “aquesta mirada 
compromesa” li serveix per, a través 
de l’àvia Ció, pensar “en ella i en tan-
tes com ella, dones sobretot però 
també molts homes, anònims i ge-
nerosos, que es van deixar alguna 
cosa més que la pell en una història 
que ja els ha oblidat”. També la his-
tòria pot conjugar el tanmateix.✒

En un dels capí-
tols de La fami-
lia, una professo-
ra explica als seus 
alumnes que una 
branqueta es pot 
trencar amb faci-

litat, però que moltes branquetes 
juntes oposen una resistència sor-
prenent a qualsevol intent de rom-
pre-les. La lliçó és clara: la família 
i els amics ens fan més forts. La 
mestra està molt satisfeta amb la 
seva explicació, però hi ha un nen 
que veu de seguida el problema 
d’aquesta metàfora: les branquetes 
més primes se sentiran oprimides, 
s’ofegaran enmig de les més grui-
xudes. En altres paraules: la famí-
lia també pot ser una presó. I 
aquesta és precisament la tesi que 
defensa Sara Mesa en aquesta no-
vel·la que, en realitat, és una anto-
logia de contes protagonitzats pels 
membres d’un mateix nucli famili-
ar al llarg de la seva vida. 

Portes endins
Sara Mesa construeix una famí-

lia encapçalada per un pare que re-
corda el protagonista de L’adversa-
ri, d’Emmanuel Carrère: diu que és 
advocat, però es passa el dia tancat 
al despatx de casa o fent obres de 
beneficència a nom d’una organit-
zació que ningú no coneix. A més, és 
un home autoritari que té Gandhi 
com a referent i que imposa tantes 
normes morals als fills que acaba, 
precisament, asfixiant-los. Al seu 
costat, una dona sotmesa i enamo-
rada que veu el seu marit com el 
súmmum de la intel·ligència, i tres 
fills i una neboda òrfena que exem-
plifiquen les diferents maneres 
d’assumir el rol de descendent: un 
noi insegur, influenciable i covard 
a qui el pare tracta amb menyspreu; 
una nena que es fa l’obedient per 
aconseguir que la deixin en pau; un 
nen espavilat i desvergonyit que 
se’n fot de la seva pròpia família; i, 
finalment, una neboda que, com 
que va passar la primera infantesa 

Sara Mesa és una de les millors 
escriptores de la literatura espanyo-
la contemporània. I ara que ja por-
ta una bona llista de novel·les publi-
cades, comença a ser possible l’anà-
lisi de la seva tècnica narrativa, com 
per exemple la conversió de tot el 
que escriu, capítols inclosos, en con-
tes. També és destacable la seva ten-
dència a mantenir la tensió mitjan-
çant una dosificació molt calculada 
de la informació. De fet, a La familia, 
el lector no sap en quina època 
transcorre l’argument fins que no 
troba algunes pistes, com per exem-
ple la pèrdua del costum social de 
referir-se a les persones amb sín-
drome de Down amb la paraula 
mongolito, fet que ens remet a prin-
cipis o mitjans dels anys 80. També 
és interessant destacar, com ja pas-
sava a Cara de pan, que certa qüestió 
sexual sempre plana sobre la histò-
ria, fins a arribar un punt en què les 
ganes que això es materialitzi tam-
bé empenyen el lector.✒
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en un altre entorn, percep amb fa-
cilitat l’estrany ambient que es res-
pira a la casa d’adopció. 

Tots aquests nens serveixen a 
l’autora per demostrar que, de la fa-
mília, com de la droga, també se’n 
pot sortir. Amb cicatrius, esclar, pe-
rò sortir-ne al cap i a la fi. Sara Me-
sa s’assembla en aquest punt a Na-
talia Ginzburg, que ja ens va ense-
nyar que cada casa és un món. I, a 
aquesta idea, n’hi afegeix dues més: 
primera, el matrimoni és un lloc 
misteriós, i segona, els fills no són 
tan mal·leables com creiem. Per de-
mostrar tot això, l’autora ens mos-
tra diferents moments de la seva vi-
da adulta, i hi afegeix petites histò-
ries que mostren les misèries que 
tots mantenim de portes endins, 
com l’acceptació d’una violació per 
part del marit o el plaer de desco-
brir que el teu veí és un exhibicio-
nista. Ho reconeguem o no, tots es-
timem més una persona quan co-
neixem les seves febleses. 

acadèmiques i polítiques més ren-
dibles”; cal ser valent perquè res 
ens garanteix l’èxit i, fins i tot, ens 
arrisquem a no ser. 

Desviar-se del camí fressat 
D’aquí la importància de bastir una 
genealogia pròpia, de referents i 
aliances, on ens puguem reconèi-
xer, definir i avançar. Aquest des-
viar-se del camí fressat és desqua-
lificat amb l’expressió “males com-
panyies”, que, en el fons i com suc-
ceïa amb “la mala reputació” de 
Georges Brassens, és sobretot un 
intent de control social. Allò que la 
gent troba impertinent és que facis 
una ruta diferent, no tant per por 


