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na bossa fètida al replà de l’escala
fastigueja la Gemma quan torna
de comprar al mercat. Ho comen-

ta a la família i el seu pare ja dicta sentèn-
cia. “Un fetus, podria molt ben ser”. La
Gemma s’esgarrifa de la rotunditat del seu
pare a l’hora de fer afirmacions sense gai-
re base i pensa més en la possibilitat d’un
animalet mort. Però el pare insisteix en les
seves apreciacions: alguna de les estu-
diants de la Pompeu Fabra deu haver que-
dat prenyada “i les seves amigues li han
fet la feina”. En realitat, la bossa fètida no
contenia res més que patates podrides.

L’escena, ben descrita en el primer ca-
pítol, dóna prou pistes sobre el contingut
d’una novel·la amb un títol encara més
clarificador. La Gemma té 35 anys, viu al
barri del Born, a Barcelona, i vol tenir una
filla, amb home o sense. El delit de ser
mare, de crear una nova vida, un fetus,
serà l’eix vertebrador d’una història pecu-
liar, que té com a contrapunt el tic-tac de
la vida. Als 35 anys, el cos humà femení
comença el declivi de les facultats repro-
ductives i el temps apressa una decisió
que s’ha de prendre amb molta calma.
Especialment si no sap amb qui vol tenir
el fill. Encara que no és el problema més
gran, ja que “avui dia si no es fa amb ho-
me és fa sense”, com diu la seva amiga
Vita.

Una amiga que passarà a ser el perso-
natge més característic de la novel·la.
Apassionada pel sexe, s’enrotlla amb el
primer que troba, encara que l’abandona
ben aviat perquè, en el fons, tots els ho-
mes són iguals, una mena d’egoistes que
només cerquen plaer per sobre de qual-
sevol altre estímul. Les trobades de les
dues amigues són tan freqüents com les
seves frustracions sentimentals

U

La Gemma, en canvi, ha tingut alguns
amants ocasionals, i ara es troba de tant
en tant amb un separat ja madur pare de
tres filles. Una relació que no li fa gens el
pes, i el descarta com a pare de la seva fi-
lla, mentre el tic-tac de la vida l’està
apressant cada vegada més. El rellotge
biològic es va accelerant mentre les pos-
sibilitats de ser mare es van reduint. La
Vita li facilita una solució peculiar per tro-
bar progenitors idonis, també prou dece-
bedora.

Si bé el tema ja està suat en la novel-
lística actual des que Helen Fielding va
crear El diari de Bridget Jones fa 10 anys,
la novel·la presenta uns trets específics
positius, ja que fa un retrat ben actual
d’un problema candent amb canvis acce-
lerats. Una trama ben construïda, amb
descripcions abundants de petits detalls i
característiques dels protagonistes i els
ambients, fan que la novel·la desprengui
olors, colors i atmosferes ben atractives.
Els personatges secundaris estan molt

ben caracteritzats, potser fins i tot un pèl
massa caricaturitzats, però ajuden a en-
tendre millor la trama.

Sobresurt de la narració un text àgil,
directe, amb diàlegs teatrals, que fa avan-
çar la història amb fluïdesa. Una barreja
ben bastida de moments dramàtics i una
bona dosi d’humor fan que la novel·la es
llegeixi amb facilitat, augmenti l’interès a
mesura que avança la lectura i acabi amb
un desenllaç prou obert per invitar a la re-
flexió sobre una qüestió ben actual. ❋

Novel·la Jordi Capdevila

Contra el rellotge biològic
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i un país serveix d’exemple
dels canvis que pot experi-
mentar la vida quotidiana al

llarg de dues dècades, aquest és
sens dubte l’antiga Unió Soviètica i
actual Rússia. Minvat el seu territori,
capgirat el seu sistema, ha passat de
ser una gran potència a veure com
molts dels seus valors inqüestiona-
bles deixaven de tenir justament ai-
xò, valor.

El dia a dia dels humans és ple de
petits valors, petites fites que dibui-
xen l’orografia de la realitat quotidia-
na amb corbes de nivell que, en mo-
ments posteriors als sismes de certa
magnitud, s’han de recalcular. Jus-
tament aquesta feina l’ha fet Katia

S Metelizza (a la foto) amb el seu llibre
Nuevo alfabeto ruso, exquisidament
editat per Demipage. L’autora es
converteix en topògrafa i ressitua un
seguit de conceptes de la vida pro-
saica per demostrar fins a quin punt
algunes de les tradicions, com-
portament, objectes, i per exten-
sió la mentalitat i les relacions
humanes, s’han vist trasbalsa-
des... o potser no tant com es
podia esperar.

Un bukvar és un alfabet di-
dàctic, cada grafia és exemplifi-
cada amb un concepte. El buk-
var de Metelizza analitza amb
cada entrada termes aparent-
ment tan poc qüestionables com

ara salsitxa, diners i nevera. Què vo-
lien dir abans i què volen dir ara?
Com ha canviat la seva connotació?
Quan una salsitxa deixi de ser-ho,
llavors tremolaran els fonaments so-
bre els quals està construïda l’ànima

russa? L’anècdota enjogassada és
elevada a la categoria de símptoma
transcendent, però sempre amb
molt de sentit de l’humor. Perquè un
bukvar és això, una clau per llegir la
realitat que t’envolta. Però la gràcia

d’aquest llibre no és només llis-
tar un anecdotari de la vida quo-
tidiana russa. El mateix llibre és
un objecte bell: reprodueix la ti-
pografia i les tapes dures d’un lli-
bre d’escola de l’època sovièti-
ca, les il·lustracions per a cada
una de les entrades són un joc
conceptual, un logo de la Nike
creuat amb la falç: metàfores ju-
ganeres sobre la ductilitat dels
codis i del temps. ❋

Assaig Judit Díaz Barneda

Metelizza refà l’abc rus


