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“Vaig criar-me amb l’ànsia 
de menjar-me el món”
Melcior Comes (sa Pobla, 1980) va escriu-
re el primer esborrany d’El dia de la bale-
na mentre treballava en l’edició de Tots els 
mecanismes, que va publicar Proa fa tot 
just un any. Si en l’anterior llibre optava 
per un calidoscopi de narradors –i pel for-
mat llarg: 640 pàgines–, ara presenta la se-
va primera novel·la en tercera persona, 
ambientada al poble mallorquí de Can Pi-
cafort als anys 90 i protagonitzada per un 
adolescent de 14 anys, en Martí Suau. 
Aconsegueix encapsular en tot just 200 
pàgines un món sencer, amb mitja dotze-
na de personatges difícils d’oblidar, entre 
els quals hi ha, a més del protagonista, el 
seu millor amic, la mare, els propietaris 
d’un supermercat de poble i un director 
de cinema italià retirat. 

Vas viure en primera persona, i amb 
l’edat d’en Martí, aquella Mallorca dels 
anys 90. 
Hi ha un moment de la vida en què co-
mences a mirar enrere. Aquí m’interessa-
va la Mallorca de l’estiu del 1994, amb un 
personatge que ja ha deixat enrere la in-
fància i es comporta com un adult. Eren 
els anys posteriors a la caiguda del Mur de 
Berlín, encara es respirava el superèxit de 
les Olimpíades de Barcelona i Mallorca 
vivia entre l’eufòria i la garreperia. 

Escriptor. Publica ‘El dia de la balena’
Melcior Comes

Al llibre, el turisme ja ha canviat una 
bona part de l’illa.  
Hi va haver gent que va passar de no tenir 
res a aprofitar l’oportunitat per ser riquís-
sima. Aquella mena de capitalisme feia 
que si tu no decidies parar, podies treba-
llar 24 hores. Això creava una sensació de 
desassossec que s’encomanava. 

Vas criar-te en aquest ambient. “Volem 
el millor i tanmateix no aconseguim 
res”, llegim a la novel·la. 
Vaig criar-me amb l’ànsia de menjar-me 
el món, un joc de tot o res bastant estres-
sant i demencial. En aquesta novel·la tot 
és biogràfic. Tant els esdeveniments que 
hi explico com els personatges existei-
xen. L’única cosa que he fet és endreçar-
los, encadenar-los sota les lleis de la cau-
sa i efecte... He contat el que hi havia so-
ta la meva finestra, però transfigurant-
ho, ennoblint-ho o degradant-ho segons 
em convenia. 

Hauries pogut escriure un llibre de 
memòries o una autoficció, en lloc 
d’una novel·la. Per què no ho has fet? 
Una cosa és cantar amb autenticitat i 
l’altra és cantar bé. S’ha de tenir algu-
na cosa més que bona voluntat perquè 
això últim passi. Parteixo d’uns ele-

LA FORÇA DE  
LES HISTÒRIES 
D’APRENENTATGE
Els protagonistes de les últimes novel·les de Melcior Comes, Laura Fabregat i Marta Pasqual comparteixen la jo-
ventut. Tots ells la reconstrueixen o bé amb un punt de nostàlgia –com passa a ‘El dia de la balena’, de Melcior Co-
mes–, des de la pèrdua –cas de ‘La vida per dins’, de Laura Fabregat– o a partir d’un record traumàtic, tal com fa 
Marta Pasqual a ‘La casa dels caps de setmana’
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“Portes endins, totes  
les famílies tenen tabús”

ments reals per construir una intri-
ga i uns personatges i anar adminis-
trant la informació. ¿És artificiós, tot 
això? Potser sí, però és en l’artifici on 
mostrem que som escriptors. 

El dia de la balena és una novel·la 
sobre els efectes d’un divorci. 
A casa no en parlen mai, del divorci. 
En Martí hi va posant mentides a so-
bre: comença a treballar al súper dels 
Pocoví falsificant el DNI, condueix 
una moto sense tenir carnet i fins i tot 
arriba a robar. 

Aquell estiu també comença a intuir 
què pot ser l’amor. 
La descoberta de l’amor és impor-
tant, però encara ho és més la por que 
fa. Durant l’adolescència hi ha una sè-
rie d’estats emocionals intensos que 
molts encara no sabem controlar. 

Hi ha alguns elements característics 
d’aquells anys molt ben triats, com 
ara la moto Piaggio, el VHS, el gust 
dels adolescents per la Coca-Cola 
amb gel i el contacte entre la realitat 
i la cosa fantàstica. 
Un dels meus referents era Compta 
amb mi, una adaptació cinematogrà-
fica d’una novel·la de Stephen King. 
Els protagonistes són quatre nens 
que s’escapen per trobar el tonto del 
poble, que ha desaparegut, i així gua-
nyar notorietat. Hi ha una idea de la 
infantesa com una etapa de la vida en-

cantada que 
m’agrada... 

Els monstres de 
rondalla interfe-
reixen amb els del 
cinema de terror 
de Fulvio Vorgo, 
que viu a la casa 
que abans havia 
estat de la família 
Suau. 
Aquest personat-
ge era una mane-
ra de transfigurar 

la realitat amb la intenció de donar-
li una aura especial. Als 90 vèiem 
pel·lícules com La matança de Texas 
i Holocaust caníbal. Corria la llegen-
da que si veies aquesta última et 
moriries. 

Hi ha també el món del heavy metal. 
Les gorres d’Iron Maiden eren molt 
populars. Hi havia uns brasilers que 
feien furor i que es deien Sepultura. 
En aquella època, quan agafava un lli-
bre de Lovecraft, no entenia tanta 
morbidesa i la repetició constant 
d’adverbis. Tot era tan escabrós que 
acabava cec. 

L’adolescència era també conduir 
una moto clandestinament o quedar 
fascinat pels cotxes cars. 
Hi ha un detall revelador, en aquest 
sentit. En Franc, el germà gran d’en 
Bibi, té a l’habitació un pòster de la 
Mare de Déu de Lluc al costat d’un al-
tre d’un Ferrari Testa Rossa. El Fer-
rari va ser l’autèntic animal mitològic 
dels 90. A tots ens fascinava, però mai 
no n’havíem aconseguit veure cap al 
carrer. !

La vida per dins, debut de Laura Fa-
bregat (les Cases d’Alcanar, 1991) és 
una magnètica i adolorida història 
d’aprenentatge en què la seva prota-
gonista, la Nur, rememora els anys 
d’infantesa i adolescència i l’entrada 
a la vida adulta.  

Després d’estudiar periodisme i 
filologia catalana vas treba-
llar uns anys al sector edi-
torial. Què et va portar a 
escriure una novel·la? 
Un trasbals personal 
molt fort. Quan patei-
xes un cop dur a la vida 
necessites replantejar-
t’ho tot. Vaig acabar dei-
xant la feina i vaig prepa-
rar-me per ser professora 
de secundària, que és el que 
faig ara, i n’estic contenta. En 
paral·lel vaig fer la novel·la. 

La Nur es pregunta constantment si 
és bona o amaga la maldat dins seu. 
Des del principi, ella s’obre en canal. 
Volia explorar la veu interna de la pro-
tagonista. Aquesta vida interior, lluny 
d’enriquir-la, la trastoca i paralitza. La 
preocupa no ser bona, però... qui no 
pensa coses dolentes cada dia? 

Marta Pasqual

“Quan 
pateixes  
un cop dur  
a la vida  
t’ho has de 
replantejar 
tot”

Hi apareixen alguns dels referents de 
l’època, com ara els Jocs Olímpics, In-
forme semanal, el Doctor Slump i Bola de 
Drac. La novel·la és plena de jocs, 
d’aventures i batalletes.  

Un dia, la Sara i els amics  volen adop-
tar uns gatets acabats de néixer, però 
com que la mare està malalta i no po-

dran sobreviure sense ella, l’àvia els 
suggereix que els estaborneixin i 
se’n desfacin. 
Hi ha records i vivències explicats 
gairebé de forma fotogràfica. En 
aquest cas un adult ens va recoma-
nar que estaborníssim aquells 
gats acabats de néixer, però no ho 
vam fer. 

Als grans, deixa’ls anar. 
Tots portem un monstre a 

dins, siguem grans o pe-
tits. Un dels meus au-

tors de capçalera és 
Emmanuel Carrère. 
Va ser gràcies a ell 
que vaig començar-
me a preguntar si 

donava veu al mons-
tre o no. Vaig decidir que 

ho faria, perquè d’aquesta 
manera podria mostrar mi-
llor una realitat dolorosa. 

A la casa on transcorre bona part de la 
segona novel·la de Marta Pasqual (Giro-
na, 1983) hi ha raticida. Aquest no és 
l’únic verí amb què els seus protagonis-
tes han de conviure. Guanyadora del 
premi Just M. Casero, La casa dels caps 
de setmana (Empúries) combina l’evo-
cació d’una infantesa lluminosa amb un 
seguit d’episodis traumàtics que han 
marcat, en diferent mesura, totes 
les dones de la família. 

La casa d’aquesta novel·la és 
un personatge més. 
Em vaig inspirar en una casa 
viscuda on anava els caps de 
setmana i hi passava els estius. 
Era una cosa força comuna, re-
unir-se amb la família en 
una segona residència. La 
nostra estava situada en 
un entorn rural. Et senti-
es una ànima lliure. Quan 
ho recordes mitifiques 
una mica el passat, te’l mi-
res amb nostàlgia. Aquella 
infantesa no tornarà. 

Una de les narradores, la 
Sara, comparteix la teva ge-
neració. Els fets que expli-
ca transcorren a principis 
dels 90. 

“La 
descoberta 
de l’amor és 
important, 
però encara 
ho és més  
la por  
que fa”

Deixar-lo parlar ens permet mostrar el 
personatge sense jutjar-lo moralment. 

M’hi ha semblat veure també Annie Er-
naux: examines les ombres familiars 
amb un estil distanciat, com ella. 
Potser la manera ideal de tractar temes 
tan delicats és fent servir un estil sobri, 
contingut i fred. 

També l’hi veig en aquest procés de 
desclassament. 
La Sara és la primera dona de la família 
que estudia, racionalitza i qüestiona el 
que li passa. 

Hi ha dues narradores més, l’àvia (An-
na) i la mare (Blanca). Representen 
tres generacions de la família. 
A la novel·la manen les dones, sobretot 
en les coses pragmàtiques. Però encara 
que parlem d’un matriarcat, el fet tabú 
el perpetra un home. 

L’avi abusa de la seva filla i, més enda-
vant, repeteix els abusos amb la neta. 
Portes endins, totes les famílies tenen 
secrets i tabús. La novel·la mostra un es-
pai idíl·lic, però també la realitat que s’hi 
amaga a sota. Cada generació mostra un 
punt de vista diferent. 
 
La que acaba plantant cara és la neta. 
La situació de les dones a dins d’aque-
lla família per sort ha canviat molt. 
L’Anna depèn econòmicament del seu 
marit, potser per això no té cap altra op-
ció que mirar cap a una altra banda quan 
comença a sospitar del que fa. La Blan-
ca no té les eines per rebel·lar-se: mai no 
ha deixat de ser una nena i té una por 
immensa del que diran. La neta s’atre-
veix a trencar el silenci. Sovint llegim a 
la premsa denúncies de fets que van 
passar fa dècades. La meva intenció es-
crivint la novel·la era abordar un tema 
així defugint el sensacionalisme. !

Laura 
Fabregat

La novel·la indaga en la fragilitat de 
la noia. També en la del pare. Són “el 
paquet dels dèbils” de la família. 
En la infantesa i adolescència és quan 
som més fràgils i necessitem ajuda. 
Ella creix amb un pare que pateix una 
malaltia mental, un home que passa 
angoixa i té atacs persistents, i una ma-

re que sempre la qüestiona. Quan 
li toca afrontar una pèrdua 

important, el que li surt no 
és la fortalesa, sinó la vul-

nerabilitat. 

El pare és la figura fa-
miliar de referència 
per a ella. La mare no. 

El pare i la filla s’estimen 
molt, hi ha un amor entra-

nyable i bonic entre ells dos, 
i alhora una dependència 

afectiva una mica tòxica. 

La protagonista deixa el poble. 
Molta gent de la meva generació ha ha-
gut de marxar. Això t’ajuda a sortir de la 
bombolla familiar, sigui bona o dolenta.  

Així i tot, la Nur carrega aquest passat 
damunt les espatlles. 
Els fantasmes de casa ens afectaran 
sempre. !

Escriptora. Publica ‘La casa dels caps de setmana’

Escriptora. Publica 
‘La vida per dins’
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