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empre és possible relacionar el present
amb el passat llunyà. El món evolucio-
na molt de pressa, però les emocions i

els sentiments tenen unes arrels prou pro-
fundes en l’ànima humana per perpetuar les
seves característiques en el pas del
temps.

Mercè Foradada ha sabut re-
flectir aquesta premissa en una
novel·la amb dues històries sense
connexió aparent però que s’en-
trelliguen al final i que tenen dues
dones com a protagonistes. El pri-
mer relat s’inicia el dia en què a
Pilar Marsà no li cau cap llàgrima
davant la despulla de la seva mare
acabada de morir. És una advoca-
da de prestigi i família sòlida molt
ben considerada en la professió,
però no satisfeta del tot. La perso-
nalitat conservadora del pare i el
seu lligam amb el passat franquis-
ta fan que dediqui les tardes a col-
laborar en una ONG. Tampoc no
troba prou satisfactòria la relació
amb un marit amb qui conviu fa
una vintena d’anys.

El segon relat és una autobio-
grafia breu però completa d’una
dona remeiera que s’ha hagut
d’amagar en una cova en ser per-
seguida durant la caça de bruixes
del segle XVII a Viladrau. Cone-
guda com La filla del monjo, és
acusada pel fet de guarir, amb
menges de la natura i beuratges
preparats, malures que els metges
de l’època no saben curar. La seva
mare ja va ser condemnada a la
forca per bruixa.

El nus de la novel·la recau en
uns senyals misteriosos que li van

S

Tercera
Aquesta és la
tercera novel·la que
publica l’autora,
després d’En el
prestatge (2002),
Velles amb V de
vida (2003) i
Centaures (2005).

La dignitat
femenina

NOVEL·LA JORDI CAPDEVILA

arribant a Pilar Marsà i que l’inquieten prou
per lluitar i trobar-ne l’entrellat. El primer és
una història que li volia explicar la seva mare
adolorida poc abans de morir i que no va po-
der completar. A més, un home misteriós

sembla perseguir-la. I poc des-
prés rebrà anònimament un se-
guit de fotografies, de fa 50 anys,
del casament i viatge de nuvis
d’uns desconeguts en un am-
bient rural. Pilar Marsà haurà de
fer viatges inquietants i cercar
documentacions mig perdudes
en arxius de presons per arribar a
aclarir misteris desconeguts dels
seus orígens.
    Els dos relats ben diferenciats
s’alternen en la novel·la i van
creant una atmosfera angoixant
cada vegada que es troben llaços
de connexió. La recerca de la ve-
ritat i l’esperit lliure permetran a
les protagonistes afrontar els en-
ganys i les vexacions que han
marcat les seves vides.
    Un valor afegit que completa
la narració és un llenguatge ric i
planer i ben entenedor que fa que
es llegeixi amb fluïdesa. I l’enno-
bleix més l’encert dels dos estils
narratius ben adequats a l’època
de cada història que explica. Cal
destacar l’exquisidesa de l’autora
per introduir en el relat el tresor
poètic de Guerau de Liost a l’ho-
ra de descriure el paisatge de Vi-
ladrau i per extensió el Mont-
seny. També destaca la descrip-
ció curosa que fa de les herbes re-
meieres i altres fruits de la natura
usades fa quatre segles en aque-
lles contrades. ❋
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On cau el coco?
n diplomàtic català, en una missió a
Puerto Rico, va entrar en un pàr-
quing amb els cotxes aparcats a ple

sol. Es va estranyar que no n’hi hagués cap
sota l’ombra d’un esplèndid cocoter i va de-
cidir deixar-hi el seu. Quan al cap d’una es-
tona va tornar a recollir-lo, tenia un bony al
capó. El diplomàtic va entendre que visitar
un país no equival a conèixer-lo a fons. Cal
saber on cau el coco.

Redactor de les populars guies Routard, el
bretó Olivier Page s’estima el Vietnam gai-
rebé com a un fill. Té el país asiàtic ben apa-
mat. Per això pot captar-ne l’ànima i mos-
trar l’humanisme, la fortalesa mental i la
sensibilitat d’un poble que ha resistit guer-
res llargues i les ha superades amb empenta.

U Escrit en temps de bonança,
Dragón de corazones no és cap
guia turística ni un llibre de
viatges tradicional, sinó una ga-
leria de retrats que defuig l’exo-
tisme. Petites biografies descri-
tes de manera senzilla i captiva-
dora, que situen el patrimoni
viu en primer pla. Una model de
gestos subtils, un veterà de guer-
ra entranyable –amb qui Page
evoca el conflicte i la seva supe-
ració– i una empresària d’èxit
de Hong Kong, entre altres,
componen aquesta curiosa,
simpàtica i encertada panorà-
mica sobre el Vietnam actual.

Page visita llocs com ara un
hotel per a gats i gossos regentat
per un poeta boxejador. Al
nord, a la badia de Ha Long, co-
neix la intèrpret i assistent de
Catherine Deneuve quan hi ro-
dava Indoxina. Després tira cap
al sud per la Ruta Mandarina
fins a Hue, l’antiga capital impe-
rial construïda segons les regles
del fengshui. Page, que sempre
sap on cau el coco, coincideix a
Saigon amb un traductor, joia
vivent d’aquest país encantador,
l’origen del qual –diu la llegen-
da– prové de la unió entre un
drac i una fada. ❋

UN DRAGÓN
EN EL CORAZÓN
Olivier Page
Editorial: Altaïr
(Barcelona, 2012)
Pàgines: 227
Preu: 23 euros




