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ap greu portar la
contrària a la sa-
viesa ancestral,
però, contrave-

nint la teoria central que
fa d’eix vertebrador de
l’èxit editorial del mo-
ment, tinc la sensació
d’haver descobert com a
mínim una situació on
no es pot ni es podrà apli-
car mai la màxima multi-
usos “també això passa-
rà”: l’absoluta i total ca-
pacitat de seducció que
posseeix Milena Bus-
quets. Crítics i lectors
destaquen que el llibre és
sincer i això t’ho pots
creure o no fins que, des-
prés de llegir-lo, coneixes
l’autora. En aquell precís
moment qualsevol dubte
es fon i tot es mostra com
l’instant de la gran reve-
lació que et permet en-
tendre-ho tot. Val a dir
que corre una dita pels
mons literaris que afir-
ma que si t’agrada molt
un autor, millor que no
l’arribis a conèixer mai
personalment per allò
que el paper aguanta mi-
llor els mites que la crua realitat. En el
cas de la Milena, hauria d’anar ben bé al
revés. I partint d’aquesta sinceritat ani-
rem veient tots els paral·lelismes, i no
els que hi ha entre Blanca i Milena sinó
més aviat els que lliguen llibre i autora,
que són molt més interessants, vius i
captivadors i aporten validesa a la reco-
manació d’Esther Tusquets quan li deia
que un bon llibre era aquell que només
podies escriure tu, que si no no valia la
pena fer-lo.

I AQUESTA SEDUCCIÓ, LITERÀRIA i perso-
nal, barreja gens manipulada de cultu-
ra, ingenuïtat, passió, sinceritat i em-
marcada per una manera de riure càli-
da, omnipresent i espontània, convenç i
rendeix amb rotunditat. Ho fa per es-
crit, amb desenes d’editors i milers de
lectors i ho fa en persona, sense condi-
cions. No es detecten ni impostacions ni
falsedat. La manera de captivar és sem-

S

blant i sense estridències. Novel·la i au-
tora són un tot que amara, no hi ha res
que destaqui de manera evident i, tot
acaba aconseguint, en un moment o al-
tre, el seu lloc de protagonista principal.
És com sucar un mocador de seda en un
pot de colònia i veure com s’amara total-
ment, sense presses, sense sotracs, a
poc a poc fins que, al cap d’uns instants,

ja resulta impossible separar la intensi-
tat del perfum de la suavitat de la peça.

ES POT DIR SENSE POR d’equivocar-se gai-
re que cada escena és com una gran pel-

lícula, com un pou pro-
fund que amaga moltes
més coses de les que
mostra. Sentències peti-
tes que tenen la grande-
sa de la vida, que t’om-
plen pel que representen
i que et deixen buit per
tot el que signifiquen,
per tot el que amaguen.

I POTSER SÍ que neix amb
la voluntat de ser un an-
tídot contra la tristesa
però acaba sobreeixint
les fronteres d’aquesta
necessitat inicial i es
converteix en una histò-
ria plena d’extrems, on
podem trobar una sen-
sació, un sentiment i
també el seu contrari
sense que en cap mo-
ment representi una
traïció o un contrasen-
tit. És la vida en estat
pur, una vida concreta i
especial, una vida que
probablement no casi
gens amb la majoria de
vides (no és gaire proba-
ble que el personal inten-
ti rescabalar-se d’una
pèrdua marxant a Cada-
qués amb dos fills, dos
exmarits, amigues i un

amant), però aquesta és la grandesa del
relat i de l’autora, la capacitat innata,
automàtica, quasi animal de despertar
empatia, de crear proximitat, d’establir
lligams magnètics que no es trenquen
sigui quin sigui el tema o el sentiment
que abordi.

ÉS UN LLIBRE MÉS AVIAT BREU, però en ab-
solut banal. Sota una primera aparença
de frivolitat, s’hi amaguen qüestions
universals, sentiments i emocions que
fan que la impressió inicial s’esberli en
mil bocins, en mil bocins tan oposats
que sembla impossible que puguin con-
viure en les mateixes pàgines. Amor, so-
litud, tendresa, disbauxa, irreflexió, pe-
na, devastació, alegria. Tots els estats
d’ànim són possibles i estan plantejats
amb una senzillesa i una capacitat d’in-
cidir absolutes. I sí, probablement tot
passarà menys la capacitat de seducció
de Milena Busquets.
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a vigília del Dia de la Dona Treballadora
van detenir una dona que volia anar a

treballar a l’Estat Islàmic. Es tracta d’una
marroquina que la feia per Rubí, maridada
amb un espanyol, amb qui té un fill de tres
anys. Va ser precisament el pare que en va
denunciar la desaparició, i això va permetre
interceptar-la a Turquia, quan ja li faltava poc
per fer el salt a Síria. De mercenaris n’hi ha a
tots els conflictes, però no hi solen dur els
fills. Què deu passar pel cap d’una mare que
s’endú un nen de bolquers a una zona bèl·li-
ca? Segurament això ni tan sols està tipificat
com a delicte, però hauríem d’afanyar-nos a
preveure-ho, si més no amb vista a la gestió
de la complexitat i a la incorporació de noves
realitats humanes, per dir-ho en l’argot d’avui
dia. Aquesta criatura estava a punt de passar
de P3 a una base militar, i d’aquí a deu anys,
en cas que hagués sobreviscut als desplaça-

ments i als bombardejos, hauria après a fer
servir el kalàixnikov a meravella, o bé, si no es
demostrava prou hàbil, aniria cap al martiri
amb un cinturó d’explosius, tot omplint de
benaurança la mare que el va parir. Per tren-
car l’instint matern fa falta una ideologia
molt forta, fins i tot quan s’està en l’epicentre
d’una guerra; en aquest cas, en un context
de pau i llibertat, van fer falta solament uns
contactes per internet –iniciats fa un any i
mig, segons el marit– perquè una dona es
convertís en una propagandista del califat i
tot seguit hi anés, decidida a predicar amb
l’exemple, sense importar-li de quina educa-
ció ni de quin futur estava privant el seu fill.
No és una qüestió que es pugui resoldre re-
partint subsidis, ni augmentant el pressu-
post de la miríada d’organitzacions que
diuen treballar per la integració, ni raspallant
els portaveus d’una religió que mai no té res
a veure amb res del que es fa en nom seu.
Tot això que ens complaem a fer no ha impe-
dit que aquest país sigui una base de recluta-
ment i d’exportació de terroristes, mentre
fem veure que no passa. Quan comencin a
actuar aquí, aviat, no podrem pas dir que no
estàvem avisats.
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