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Anàlisi Iván Mullor

La filla de l’amo s’enamora
Maria Català
s’estrena
amb ‘Urpes
de seda’
(Amsterdam)
una novel·la
a l’ombra
d’èxits com
‘Olor de
Colònia’

a Mar Castells viu atra-
pada en unes urpes de
seda, el microcosmos
d’una colònia industrial.

Un món tancat en el qual els
amos disposaven i abusaven de
mà d’obra barata a canvi de pro-
porcionar les necessitats més
bàsiques als treballadors i un
adoctrinament catòlic i conser-
vador. La Mar Castells, però, no
és una habitant més de la colò-
nia, sinó la filla de l’amo. Per
tant, la repressió que pateix es
redueix només a l’àmbit estric-
tament moral, la resta d’aspec-
tes els té resolts amb luxe.

La veritable i única preocupa-
ció de la Mar Castells és trobar
el seu príncep blau. Persegueix
un ideal irrealitzable, una fanta-
sia amb urpes de seda, en la
qual és fàcil caure-hi, i compli-
cat escapar-ne. Aquest desig
utòpic la portarà a encadenar
una vida amorosa més aviat de-
cebedora, encara que també
gaudirà de la seva part més gra-
tificant. La protagonista, total-

L
ment cega a l’hora d’escollir,
s’inclinarà als peus d’un ambi-
ciós obrer, l’Enric, que només
estima la fortuna de la família
Castells i pretén ascendir en
l’escala social. Desenganyada i
frustrada buscarà i trobarà con-

sol en unes altres mans, encara
que també esdevindrà un amor
maleït. El més positiu és que fi-
nalment aprendrà a estimar-se,
a gaudir del benestar individual.

Descobrirà que un acte tan sen-
zill com una banyera es pot con-
vertir en el plaer més preuat de
la vida a la colònia.

La història de la Mar Castells
s’alterna amb la de la seva àvia,
la Gracieta. De condició social
humil, però que viu l’amor amb
la mateixa passió i, especial-
ment, amb la mateixa mala
sort. Encara que pugui semblar
que les protagonistes es trobin
enxarxades en un món rígid i
hermètic com el de la colònia, el
que realment les ofega és l’anhel
d’un ideal d’amor impossible.

L’autora d’Urpes de seda,
Maria Català (Mataró, 1949),
situa l’acció principal a la fictí-
cia Colònia Castells, inspirada
en la real Colònia Pons de Puig-
reig, inaugurada el 1944 i que
es va mantenir activa fins als
anys vuitanta. L’entorn fabril
només és un decorat de fons en
el qual es desenvolupen els per-
sonatges, un actor molt secun-
dari. En cap cas la colònia ad-
quireix el mateix protagonisme

que en l’excel·lent novel·la de
Sílvia Alcàntara, Olor de Colò-
nia.

Català mostra un llenguatge
senzill, harmònic; un estil ensu-
crat que fa fàcilment digerible
l’obra i el passeig per l’univers
fantàstic de la protagonista,
malgrat les decepcions. La Mar
Castells assegura que “avui dia,
les noies no són pàl·lides ni ma-
laltisses ni s’abrusen ni tremo-
len per un petó furtiu. Avui dia,
la mort d’amor només és un re-
cord romàntic d’èpoques passa-
des”. Potser per aquest motiu
costa que la passió de la prota-
gonista s’encomani i la història
es viu amb una certa distància.
Tot i que aquesta distància tam-
bé es podria deure a l’aïllament
de la protagonista en el món
dels prínceps blaus. La Mar Cas-
tells viu obsedida per satisfer un
únic ideal i totalment al marge
d’altres preocupacions quoti-
dianes com la relació amb les se-
ves filles, que es tracten de pas-
sada, superficialment. ❋
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