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Simó aboca
un garbell

de reflexions
profundes

sobre la vida

Nissaga de
conflictes

esprés d’Homes, Isabel-
Clara Simó fa una novel·la
de dones. És una peça nar-
rativa més del joc de sexes

de l’escriptora, present en tota la
seva obra, però que es va concretar
el 2001 amb el recull de contes Do-
nes, d’èxit esclatant. Va continuar
l’any passat, amb l’aplec de narra-
cions citat, dedicat a l’univers mas-
culí, amb més ironia, una mica de
comprensió i no tan bona acollida.
Possiblement perquè als homes no
els satisfà tant que burxin en les se-
ves misèries, perquè saben que els
en sobren a cabassos i no solen ser
gens exemplars.

Ara, amb Amor meva, que es va
endur el premi Joanot Martorell,
l’escriptora valenciana tria la no-
vel·la per tornar a analitzar el món
conflictiu femení. I ho fa amb una
dissecció profunda de les relacions
entre mares i filles de quatre gene-
racions de la mateixa nissaga, em-
marcades cronològicament des de
l’inici del 1900 fins a l’actualitat.

D
Quatre mares i filles que porten

la mateixa sang i que lluiten i de-
fensen amb fermesa les seves con-
viccions, ben diferents, com ha
passat amb naturalitat en tots els
temps i totes les cultures. Quatre
dones amb caràcter, lluitadores,
que van seguint els signes dels
temps que viuen, sempre tan sem-
blants però tan canviants, per anar
esculpint la seva vida a la recerca
de la felicitat mai aconseguida.

Si l’escenari cronològic és prou
extens per desenvolupar-se en el
segle de més avenços i canvis tec-
nològics i socials, que també és el

de més violència bèl·lica i terroris-
ta, l’escenari geogràfic és també
ben divers per a cada una de les
protagonistes. Des del món rural
més primitiu, on neix la besàvia
Rut, fins a la València actual, on
s’instal·la la besnéta Dèbora, els
conflictes tenen lloc a la Barcelona
de fa un segle, al París dels anys 60
i al Londres actual, entre altres in-
drets d’estada més breu.

L’únic punt en comú de les qua-
tre dones és la religió jueva, con-
templada més com a tradició d’un
poble perseguit que com a fe reli-
giosa, ja que totes deixen entre-
veure un agnosticisme latent. Una
tradició que s’explica per l’antise-
mitisme que ha caracteritzat el
darrer segle i l’evolució cap al fo-
namentalisme de l’estat d’Israel,
també escenari del relat i prou cri-
ticat per les protagonistes.

L’encert de la novel·la és, preci-
sament, la concepció vital diferent
de cada protagonista, potser mas-
sa caracteritzada i tot, però que

dóna peu a tota mena d’enfronta-
ments, discrepàncies, veritats fe-
ridores i mentides cruels. L’esti-
mació entre mare i filla no impe-
deix traïcions sentimentals. Un
garbell de reflexions profundes so-
bre la vida, l’amor, el sexe, la famí-
lia, la mort i la transcendència.
Unes reflexions generades més
pels dubtes que per les convic- 

Poesia Anna Ballbona

Orlandejant
aig convertir la reencar-
nació de Christina Ros-
setti”. “Compara Rosset-

ti amb Pizarnik tocades / pels mas-
sa dolls d’amor per sostenir-los”. O
també “la cambra de la senyora ba-
llesté / per aquest espai la poeta
agafarà / camèlies de juny de la bo-
geria insana [...] / escriure al dinou
era una bestiesa senyora / si fa o no
fa el mateix que al vint–i–ú gràcies”.
Són alguns versos significatius del to
d’Orlando natural, el nou llibre de Mi-
reia Vidal-Conte (Barcelona, 1970) i
cinquè de la seva trajectòria com a
poeta.

Aquest és un llibre agosarat, on
l’autora assaja un salt més enllà.
Aquí el diàleg amb la tradició –una
deu constant que travessa la seva
obra– s’accentua i es multiplica fins
a esdevenir protagonista del llibre.

“V Protagonista ja des del títol, que en-
tronca amb la novel·la de Virginia
Woolf i el seu món reflexiu.

Al pròleg d’aquest llibre –a dife-
rència de molts pròlegs, aquest és
recomanable i fins i tot necessari–,
la professora Meri Torras dóna inte-
ressants claus que permetran al lec-
tor un endinsament més plàcid.
Ajustadament, Torras assenyala que
Vidal-Conte “s’escriu a, amb, contra,
des de, per, segons, sobre la tradició
literària”.

A Woolf, Christina Rossetti, Rosi-
na Ballester, Felícia Fuster i Alejan-
dra Pizarnik, entre altres, la poeta els
rendeix tribut, les reconeix, home-
natja i demostra voluntat de seguir-
ne l’estela, però no queda aquí. L’au-
tora cus un ampli teixit d’intertex-
tualitats, de referències directes o
velades. Orlandeja però també fus-

teja o rossetteja. S’hi acara i s’hi
confon per fer una reflexió a cons-
ciència, a estones anguniosa, experi-
mental o estremidora, de les possi-
bilitats de la paraula, del fet d’escriu-
re, però també de tots els cantells
de les identitats, de la dona i de la
creadora. Les autores que convoca
treuen el cap per les escletxes o
obertures dels seus poemes.

Les quatre peces d’inici amb què
obre foc són tota una declaració
d’intencions: “poder escriure alguna
cosa sobre això / de fangars i pòsits
són fets / els ponts ferrosos dels en-
llaços”. La interrogació, aquest res-
seguir-se en i amb les paraules,
completada amb la frase-esquerda
que es repeteix de manera obsessi-
va –“és difícil”– persisteixen al llarg
de l’Orlando natural.

L’aposta té beneficis, com els que

hem comentat, que propicien un lli-
bre arrodonit, i també riscos, com
ara que la intertextualitat esdevingui
carregosa o que les repeticions
–buscades i n’hi ha que aconsegui-
des– en alguns casos resultin un
mantra llunyà.

El volum agafa un caire més vol-
gudament metafísic que en altres lli-
bres de l’autora: l’anterior, Margari-
des de fons, era més íntim, turmen-
tat i punyent, i incloïa peces de pro-
sa poètica. Pragari girava al voltant
de l’estada a Praga, i el joc d’identi-
tats basculava entre la ciutat i l’altra.
L’Orlando natural constitueix una
evolució natural –per qui s’imposa
evolucionar– i interessant respecte
a aquest pòsit anterior. Malgrat els
pros, aquí s’hi produeix un planteja-
ment valent i una multiplicació
d’identitats i del diàleg amb les alte-
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cions i que deixen moltes portes
obertes a la interpretació del lec-
tor. Molts fets atzarosos i d’altres
que no ho són tant són detonants
de canvis d’actitud vitals i dels ma-
jors conflictes i trencaments entre
les protagonistes. També queden
ben reflectides, però, moltes mos-
tres d’afecte, de comprensió i d’es-
timació mútua, connaturals tam-

bé a les relacions maternofilials.
Isabel-Clara Simó afirma que li

ha representat un gran esforç ade-
quar el llenguatge de les protago-
nistes al temps que viuen, a la ter-
ra que trepitgen i a la condició so-
cial i cultural de cada una. Aquest
esforç remarcable és més fructífer
en els capítols d’Amor meu que
tracten la primera meitat del segle

XX que en els posteriors. La no-
vel·la també desprèn una podero-
sa força narrativa gràcies als seus
habituals diàlegs, àgils i sucosos, i
als canvis d’estil, que van des del
punt de vista en tercera persona al
monòleg interior i al gènere epi-
stolar. Amor meu és una novel·la
de maduresa que enganxa el lec-
tor de principi a final. ❋

Amor meva
Autora:
Isabel-Clara
Simó
Premi Joanot
Martorell
Editorial:
Edicions 62
Barcelona, 2010
Preu: 21 euros
Pàgines: 277

Isabel-Clara
Simó ha
guanyat
l’última edició
del premi
Joanot
Martorell amb
aquesta
novel·la que
mostra quatre
generacions
femenines
ANDREU PUIG

Orlando
natural
Autora: Mireia
Vidal-Conte
Editorial:
Labreu
Barcelona,
2010
Pàgines: 106
Preu: 14 euros

ritats. De la narrativitat que podíem
trobar en l’anterior, aquí passem a
una depuració extrema –de vegades
excessiva–, amb militància de la mi-
núscula i de la no-puntuació, junt
amb les repeticions, que donen als
versos un ritme i un to brunzent, pe-
rò també sincopat i, alguna vegada,
marejador.

En tot cas, una de les troballes
d’aquest nou Orlando és apreciar
com el jo poètic va fent saltirons,
dins aquest joc d’innumerables mi-
ralls identitaris, per escapolir-se
d’etiquetes i definicions unívoques.
L’immens poema Orlando natural,
situat a la meitat del llibre, concentra
a la perfecció, és clar, el seu esperit:
“com llàgrimes a l’esquena / repun-
tes sorgeixes sutures la pressió
d’ulls aliens / com si fossis tu real-
ment / aquell altre punt de vista”. ❋

Mireia Vidal-Conte dóna solidesa a
la seva trajectòria amb aquest
cinquè llibre de poemes PERE VIRGILI

mb la milionària autobiografia De part de la
princesa morta, Kenizé Mourad demostrava
no només que prové d’una nissaga de somni

(els pares eren un soldà indi i una princesa pakistane-
sa), sinó també la facilitat amb què ficciona la realitat i
l’embolica amb una mirada a mig camí entre Orient i
Occident. Així ho corrobora la novel·la històrica A la
ciutat d’or i argent, en què fabula la biografia de Hazrat
Mazal, una dona excepcional que va tenir en escac els
anglesos a mig segle XIX, durant la revolta dels sipais,
les tropes d’indis nadius al servei de l’exèrcit britànic.
Mourad va conèixer la història de la intrèpida begum a
través de dues vies. Per un rebesnét de l’heroïna i grà-
cies a la tradició oral, ja que totes les velles famílies
d’Awadh, un regne petitó situat al nord de l’Índia, te-
nen avantpassats que combateren al costat de l’àni-
ma de la rebel·lió.

Tot i que Hazrat Mazal va obrir la via cap
a la independència, aquesta
és la primera vegada que
se’n novel·la la biografia.
Mourad la farceix amb una
exhaustiva documentació i
minucioses descripcions
de l’antiga Lucknow (la ca-
pital del regne d’Awadh, a
mig camí entre Delhi i Va-
ranasi), famosa per la con-
vivència entre religions i
coneguda com la ciutat
d’or i plata, dos metalls
preciosos que simbolitzen
l’entesa entre les comuni-
tats hindú i musulmana.

Malauradament, aques-
tes riqueses van atreure la
voracitat de la Companyia
de les Índies Orientals, que
el 1856 s’annexionaria el
territori d’Awadh impo-
sant un acord de protectorat al sobirà, que cediria a
les pretensions britàniques perquè, entre altres raons,
sabia que l’atac contra el regne podia ser demolidor.
Però la fórmula del protectorat no seria acceptada pel
conjunt dels habitants de Lucknow i, quan el rei va ser
enviat a l’exili, la quarta esposa, Hazrat Mazal, va fer
mans i mànigues per posar-se al front de la insurrec-
ció com a regent.

Epopeia i història d’amor
A la ciutat d’or i argent és una epopeia de rivets clàs-
sics i de lectura planera, que beu dels fets reals, tret
de la història d’amor que –presumptament– va sorgir
entre la clarivident Hazrat Mazal i el seu lloctinent, el
rajà Jai Lal, cap militar de la revolta. Amb tot, la relació
d’ambdós grinyola enmig del joc literari de revisió del
passat en l’obra que més subratlla el compromís polí-
tic i social de l’escriptora turco-francesa. Cert és que
Mourad es recrea en les descripcions del palau reial i
en les intrigues de l’harem, però alhora presenta un
fresc històric que transmet conceptes com ara la tole-
rància i el xoc cultural entre Orient i Occident, el paper
de la dona musulmana, la rivalitat religiosa entre mo-
derats i extremistes i la fràgil convivència entre isla-
misme i hinduisme.

Una altra de les preocupacions de l’autora és l’ob-
sessió occidental per imposar idees i una moral deter-
minada, ja que ella es considera “musulmana d’identi-
tat però no de religió”. Llàstima que ho barregi tot
amb un enamorament que s’alimenta dels tics més
recurrents del fulletó. ❋

A

L’ànima de la
revolta dels sipais

La ciutat d’or i argent
Autora: Kenizé Mourad
Traducció: Teresa
Solana i Pau Joan
Hernàndez
Editorial: 62
Barcelona, 2010
Pàgines: 416
Preu: 19,90 euros

Novel·la

Marta Monedero
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