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NOVEL·LA GEMMA BUSQUETS

a felicitat és una de les emocions
més difícils de transmetre. Ho re-
corda, en la nota de la traductora,

Dolors Udina, al final d’Un abril prodigiós
d’Elizabeth von Arnim. “I una prova del
talent de l’autora és que, en aquest llibre,
aconsegueix evocar-la sense caure en el
sentimentalisme.” Dolors Udina reivindi-
ca una escriptora que, tot i pertànyer a
l’època victoriana i, per tant, a una litera-
tura “molt preocupada per la decència i la
rectitud” i “poc inclinada a l’humor i la
ironia”, és “avançada al seu temps i injus-
tament ignorada”. Elizabeth von Arnim
(1866-1941) va escriure una desena de lli-
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Feminisme en floració

bres (entre altres, Vera, editat també per
Viena el 2013) i va ser una escriptora d’èx-
it arran de la publicació d’Elizabeth and
her German Garden (1898). De caràcter
autobiogràfic, el llibre descriu la seva esta-
da en un castell a Pomerània. Si bé la crida
al gaudi de la natura i de la llibertat de la
dona, exempta d’obligacions i conven-
cions, és una avantsala d’Un abril prodi-
giós, el castell que es descriu en aquesta úl-
tima novel·la és a Portofino. L’autora s’hi
va retirar després de separar-se d’un segon
matrimoni catastròfic. I va ser una de les
èpoques més felices de la seva vida. Aques-
ta alegria, la del sol que s’imposa, de for-

ma deliciosa, és la que es transmet a Un
abril prodigiós, que comença una tarda
londinenca plujosa quan la senyora Wil-
kins es fixa en un anunci que cerca
“amants de les glicines i la llum del sol”
que vulguin llogar un castell medieval a la
riba del Mediterrani durant l’abril amb
servei inclòs.

És una novel·la primaveral, més enllà
del que el títol suggereix, perquè té la ca-
pacitat de transformar l’estat d’ànim,
també del lector, no només de les protago-
nistes, les quals fugen d’un Londres xop,
una humitat tan ben descrita que traspua
les pàgines, però sobretot la grisor d’unes
vides que necessiten un canvi. És també
un himne al poder transformador del
viatge, del prescriptiu canvi d’aires de
l’època, i dels efectes que té en l’ànima i
consegüentment en l’aparença. Així, la se-
nyora Wilkins, “el tipus de persona que
ningú no veu a les festes” amb roba “infes-
tada d’estalvi”, “cara gens atractiva” i
“conversa descurada”, és la primera que
percep els beneficis de l’escapada, la visio-
nària del grupet format per la senyora Ar-
buthnot, excessivament devota, la jove La-
dy Caroline, que ha construït una barrera
amb la bellesa i el cinisme, i la intransigent
senyora Fisher, la de més edat. L’autora
encaterina amb una narrativa aparent-
ment lleugera, però de fina ironia, de fra-
ses llargues que fan esperar la conclusió,
un punt final que aconsegueix el somriu-
re; un estil que lluny de fer-se carregós
contribueix a l’agilitat de la lectura i enco-
mana aquesta positivitat de forma perma-
nent.

Escrit el 1922, hi floreix un feminisme
latent, que troba el seu estat de gràcia entre
les glicines del castell italià. Sota aquesta
lectura amena i amable, d’exuberància flo-
ral, s’hi escola la reivindicació de les dones,
de prendre decisions per si mateixes, pres-
cindint de l’opinió dels marits, subjugats
també pel sol de la primavera italiana. ❋
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PASSEJADES / VIATGES MARTA MONEDERO

os llibres de llocs, segurament més
que de viatges. Dos llibres lleu-
gers, descriptius, divertits i origi-

nals, signats per dues autores que afinen
força quan expliquen la realitat que les en-
volta. Tant Caminar Barcelona, de Patrícia
Gabancho, com Geografías íntimas, d’Ana
Briongos, són fruit de la curiositat de dues
autores de llarga trajectòria amb una mira-
da pròpia sobre els detalls. Dues autores
que enquadren i retallen el món des d’una
òptica generosa, allunyada dels prejudicis.
Dues autores que no acostumen a anar pels
camins marcats perquè entenen que obser-
var amb atenció i conèixer noves rutes és
una de les millors activitats a les quals dedi-
car-hi temps. Tant li fa si són passejades per

D Petits retalls
de realitats
la ciutat on vivim, com les que fa Gaban-
cho, o una selecció de textos recollits en els
47 anys com a viatgera en el cas de Brion-
gos. L’esperit i l’interès coincideixen. Amb-
dues conviden a trepitjar llocs en dos llibres
de redescobriments que fan de bon llegir.

Caminar Barcelona  gira entorn de l’ofici
de Gabancho per tornar a l’essència d’un

fet tant bàsic com fer 21 passejades per Bar-
celona i mirar-les de forma diferent. Amb
habilitat, ens revela detalls i històries sobre
una de les ciutats de quès’han escrit més
guies al món. Barcelona està de moda. Pot-
ser massa i tot. Però quan sembla que no
podem treure-li més suc, arriba Gabancho i
ens n’ensenya un angle renovat, ens en des-
cobreix nous racons i se’ns ofereix d’acom-
panyant. L’escriptora convida a agafar el
seu llibre per passejar de forma assequible,
les rutes van d’una parada de metro a una
altra, sense treure el fetge per la boca i sense
quedar-se en el centre conegut. 

Caminar Barcelona és, doncs, un llibre
de referència que ens ajuda a entendre com
s’ha construït i com batega la ciutat: l’urba-
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DIETARI SAM ABRAMS

es de fa un temps ha baixat la fe-
bre dietarística que es va apode-
rar de la literatura catalana en el

tombant del segle. En aquells moments
massa autors van creure, per error, que les
seves vides privades eren mereixedores de
la immortalització que confereix un dieta-
ri. Sortosament, les restes de l’insòlit munt
de dietaris negligibles han servit de matè-
ria orgànica que ha enriquit el sòl literari
perquè creixin obres notabilíssimes com
ara Dones que dormen, de Valentí
Puig, Sobre una neu invisible, de Vicent
Alonso, i, més recentment, La finestra de
Vermeer, de Pere Rovira.

Rovira porta gairebé quaranta anys de
carrera literària a les espatlles i és un dels
valors més sòlids de l’actual panorama de
les lletres catalanes. És una pena haver de
dir obvietats que no són del domini co-
mú. Durant temps i temps, Rovira es va
dedicar exclusivament a la poesia i, per
qüestions professionals, a l’assaig litera-
ri. Ara bé, durant la darrera dècada ha
ampliat el seu perfil vocacional i s’ha do-
nat a conèixer com a excel·lent novel·lista,
traductor i dietarista.

Amb molt d’èxit per part de la crítica,
Rovira va publicar el seu primer dieta-
ri, Diari sense dies 1993-2003, el
2005. Diari sense dies era una proposta to-
talment innovadora que intentava fer que
el present candent, la matèria primera es-
sencial de tot dietari, assolís la categoria
d’atemporalitat a partir d’una mirada lite-
rària enfocada sub specie aeternitatis. Ara,
al cap d’onze anys, Rovira hi torna amb
una altra proposta original, aquest cop a

D
Aguantar el temps i la terra

partir del subgènere que coneixem com a
dietari forçat, on l’autor escriu anotacions
gairebé cada dia. La finestra de Vermeer és
dietari forçat que recorre de cap a cap
l’any 2013 on Rovira ha faltat a la cita dià-
ria 52 vegades, deixant-nos el gruix de 313
suculentes anotacions entre l’1 de gener i
el 31 de desembre.

En primera instància, Rovira ha posat a

prova la falta de tipificació i tancament del
gènere a base d’incloure-hi un extraordi-
nari ventall temàtic que planteja qüestions
com l’amor, l’amistat, el temps, la felicitat,
el dolor, la mort, el sexe, la caça, la políti-
ca, la societat, la família, la història, el pen-
sament, l’autobiografia, l’autoreferenciali-
tat, la música, el cinema, la literatura, la
traducció, l’art, la vida acadèmica, la natu-
ra, la solitud, l’alteritat, la justícia, el som-
ni...  Rovira ens demostra que el dietari és
el gènere de cabuda més generosa.

Ara bé, aquesta gran varietat temàtica
que posa a prova la capacitat del dietari no
ens ha d’induir a creure que estem davant
d’una obra caòtica i desordenada. Res més
lluny de la veritat. El dietari de Rovira
busca i assoleix una cosa ben difícil: la
unitat a partir de la multiplicitat i la com-
plexitat. Rovira utilitza tota una bateria de
recursos per dotar el text d’una unitat in-
frangible: el ritme del flux de les anota-
cions, el control de les variacions tonals, el
punt de vista mòbil, la recurrència de mo-
tius, la repetició de formats i tècniques
com ara notes, apunts, retrats, autoretrats,
aforismes o cites incrustades, per citar no-
més uns exemples.

La finestra de Vermeer destaca sobretot
per cinc valors: la qualitat excepcional de
la llengua i la prosa que se’n deriva; la pro-
funditat conceptual tothora, influïda, sens
dubte, per Leopardi, Nietzsche i els mora-
listes francesos; l’absència total de gratu-
ïtat; la veracitat i autenticitat fins a l’auto-
crítica, una cosa raríssima al dietarisme
català; i la constant coherència i consistèn-
cia del text. Un model! ❋

Pere Rovira ha
publicat un dietari
amb què fa un
recorregut personal
de l’any 2013
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Patrícia Gabancho / JOAN CABALLER

nisme, la vegetació, l’arquitectura, la me-
mòria i la història. No busca els monu-
ments més coneguts sinó que cerca l’insòlit
en una guia fidel al recorregut, que també
aporta mapes útils i entenedors, i recoma-
nacions per no morir en l’intent d’arribar
al final de cada passejada. Runners de la
ciutat, ja podeu canviar d’esport i desem-
pallegar-vos de la roba llampant!

Si Gabancho traça pinzellades pròpies
sobre Barcelona, Briongos dibuixa un per-
sonal mapamundi a Geografías íntimas, un
divertiment de maduresa, amb un format
que recorda Contact, de la gal·lesa Jan Mor-
ris, i que consta de trenta-cinc relats curts
sobre espais tan distants com Calcuta, Isfa-
han, Casablanca, Venècia, Santa Fe o la Vila

Olímpica, on viu. Aquests retalls de viatges
que componen les geografies privades de
Briongos conserven el to humà, càlid, llu-
minós i gairebé domèstic que sovint amara
la seva bibliografia (Un invierno en Kanda-
har o Negro sobre negro...) Uns retalls de
memòries que, sense desmerèixer les des-
cripcions, agafen especial volada quan nar-
ren sensacions, sabors, estats d’ànims i els
personatges. I és que Briongos és tota una
mestra a l’hora de fer coneixences úniques! 

Geografías íntimas es llegeix d’una tira-
da. Potser sembla un llibre fàcil però se n’ha
de saber, d’escriure i de la vida, per destil·lar
la visió singular de veure el món que domi-
na aquest atles intransferible que afegeix il-
lustracions d’Àlex Ferrer. ❋
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