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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-

L
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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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-




