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i ha més punts que co-
mes, en aquesta narra-
ció. Només aquest petit

detall ja ens dóna fe de la força
que desprèn una novel·la intensa,
directa, excitant, torbadora i fins
a cert punt escabrosa que ens ha
regalat Iolanda Batallé, una de les
veus emergents més lúcides.

“Ella feia vint-i-cinc anys que
era fidel al seu marit.” I com una
Emmanuelle de volada alta, ella,
la pintora i il·lustradora Nora, es
troba al seient del costat de l’avió
amb un Nacho, aprenent de play
boy, que acaba de conèixer a la
terminal, i que “li pessigava els
mugrons amb força”. Així s’ini-
cia la baixada a l’infern de la pro-
tagonista amb la intenció d’in-
tentar tocar un cel clar, com en el
que ella ara volava. Una petita re-
lliscada que la portarà a girar
com un mitjó la seva vida amb la
generació d’una propulsió ferot-
ge de totes les forces primitives
que explotaran de cop, amb la “voluntat
d’enfrontar-se a les pors més profundes”.
Unes forces que, segons la seva autora, “po-
den ser alliberadores”.

El compromís d’aquella primera trobada
no serà la promesa d’amor etern, però sí re-
petir l’experiència passional de l’avió que ha-
via transformat els dos passatgers. Més a ella,
que estava disposada a obeir-lo fermament,
perquè després de vint-i-cinc anys de matri-
moni el seu marit només li regalava “petons
al front cada matí” i “ja feia temps que no
s’esforçava per saber què amagava el cor de la
seva dona”. El Nacho, a més, l’havia enlluer-
nat amb un present encisador: li havia regalat
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unes arracades inspirades en una profunda
història sentimental.

L’amor total i absolut amb cos i ànima de la
Nora pel Nacho és tan pesant que li perdona
una sèrie de paranys que ell li va parant, amb
elegància, fins a endinsar-la en una espiral de
trobades, on ella es veurà obligada a lliurar el
seu sexe sense cap mena de tabús. I la narra-
ció, que havia arrencat amb una enlluerna-
dora escena passional, es va endinsant en un
seguit de trobades de submissió amb desco-
neguts. La novel·la entra en una pruïja eròti-
ca sense concessions, explicada amb tots els
ets i uts, on ella ha de compensar l’amor a un
home satisfent les passions més viscerals a

desconeguts. Quan Nora s’ado-
narà de l’engany, Nacho li dema-
narà perdó i li implorarà amor
etern. Una petició que potser ar-
riba a deshora.

Secrets del passat
La novel·la va enllaçant les ac-
cions i reaccions dels dos prota-
gonistes, relacionant-les amb el
seu passat. Amb històries que
han mantingut en secret els dos i
que condicionen les seves ac-
cions. Així, la Nora va justificant
la seva conducta amb frases col-
pidores que li deixava anar l’avi
patern en moments transcen-
dents. Un avi que l’havia adorat i
protegit des de petita i que ella es-
timava i admirava per la seva sa-
viesa en explicar-li els aspectes
més vitals de l’existència. Entre
altres raons, perquè la mare de la
Nora va morir d’un atac de cor,
després d’estar amb un home
que no era el marit. A la seva àvia

també li havia “explotat” el cor. I el pare d’ella
s’havia suïcidat. El Nacho, per la seva banda,
havia tingut una infància prou complexa per
renunciar a tenir lligams afectius.

Una història ben embastada amb pedaços
de memòria tramats i lligats, tots amb un
deix de poesia i un llenguatge atractiu, que
van obrint incògnites sorprenents que inci-
ten a continuar la lectura sense parar.

Narració de maduresa d’una autora jove
que, a més, és editora, i ensenya a ben escriu-
re en tres escoles de literatura. No sorprèn,
doncs, que la seva novel·la s’endugués l’últi-
ma edició del prestigiós premi Prudenci Ber-
trana. Un guardó ben merescut. ❋
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Així no anirem enlloc
n aquest temps excepcional que viu el
nostre país, la tan benvinguda Biblio-
teca del Catalanisme d’RBA / La Ma-

grana ens permet acostar-nos a una selecció
dels articles periodístics que Gaziel –“un
dels intèrprets més lúcids d’aquells temps.
Potser el més lúcid”, en l’encertada definició
de Jordi Amat, curador de l’edició– publicà
a La Vanguardia i a El Sol, de Madrid, entre
els anys 1922 i 1934.

Hi descobrim, des del punt de vista d’un
català no independentista –remarca que ell
forma part de “los catalanes que desde anti-
guo creemos en la conveniencia de una cola-
boración con Castilla y las restantes personali-
dades peninsulares”–, una imatge de la Cata-
lunya que podria haver estat i no va ser,

E principalment per la invencible individuali-
tat dels catalans –“El pueblo catalán es uno de
los más individualistas y igualitarios del
mundo. Carece por completo del sentido de la
jerarquía”–, però, també, de l’Espanya di-
versa i plural que l’imperialisme unitarista
castellà impedí: “Veo con estupor la indigna-
ción que en amplios sectores de Cataluña pro-
ducen las dificultades continuas, las resisten-
cias crecientes que la implantación de nuestra
autonomía encuentra de parte de lo que po-
dríamos llamar el grueso de la España caste-
llanizada. Pero, ¿acaso se creyó que podía ser
de otro modo?”

És per això que la lectura de Tot s’ha per-
dut –amb més raó, si es completa amb la de
Meditacions en el desert, en què l’escriptor ja

ha perdut la confiança d’entendre’s amb
l’Estat– és del tot recomanable no ja per a
qualsevol lector, encara més per als líders de
les formacions polítiques en uns moments
tan fonamentals com els actuals. Podem,
doncs, demanar-nos amb l’autor si sabran
“servir a Cataluña, por encima de las enemis-
tades personales y los egoísmos partidistas?”

Perquè el gran dilema amb què ens tro-
bem ara consisteix a saber si disposem, real-
ment, de “políticos auténticos”, que es distin-
geixen precisament per “ver claro donde el
vulgo y la mayoría de los curanderos ven tur-
bio”. Per desgràcia, alguns no només no sa-
ben estar a l’altura que requereixen les cir-
cumstàncies, sinó que ni tan sols són capa-
ços de veure clar allò que la majoria veu... ❋
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