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NOVEL·LA JORDI LLAVINA

a protagonista d’aquesta nouvelle és
una dona, Carme Coroleu, filla d’un
gran empresari barceloní de les in-

dianes, mort prematurament. La història
comença l’any 1818, el de la publicació de la
cèlebre novel·la Frankenstein, de Mary She-
lley (uns dies en què ella i el seu marit, Percy
Bysshe, i lord Byron, entre altres, brunyien
l’or del romanticisme anglès). La pubilla
Coroleu ha rebut una educació exquisida,
però no s’espera pas d’ella que hagi de
prendre el governall de l’empresa familiar.
És per això que un home de confiança de
son pare –i un dels actius rellevants de les
seves fàbriques–, l’anglès Mr. Norris, acon-
sella un casament amb un personatge que
de seguida es revelarà molt intrigant, Fran-
cesc Castany. Aquest jove, però, té el cap
molt lluny de teixits i telers. Mr. Norris li ha
regalat el manuscrit de la novel·la de She-
lley, i l’obsequi de noces va com oli en un
llum per al tarannà tan cap de pardals de
l’home: ell mateix està obcecat per l’as-
sumpte de la immortalitat i compta que, al
cap de dos-cents anys, s’haurà pogut mate-
rialitzar el seu somni científic d’aconseguir
homes i dones eterns... Francesc, que no
consuma el matrimoni amb la seva dona,
viatjarà a Anglaterra per aprofundir en la
seva quimera. I la núvia desatesa va omplint
pots de confitura de taronja amargant, un
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per mes, d’ençà que ha marxat: ja n’ha fets
vint-i-cinc!

Aquest títol inicia una col·lecció de set no-
vel·les que responen a un encàrrec editorial
per a la col·lecció Matar el Monstre, de l’edi-
torial Comanegra: el d’escriure una història
amb unes condicions prèvies. Les històries
han d’estar ambientades a Barcelona i cal que
es desenvolupin en el període de dos segles. La
de Castells és, en aquest sentit, la més reculada
en el temps: el primer títol de la sèrie.

El lector ja anirà descobrint la perversa
obsessió del marit ful i la progressiva presa
de consciència de l’elaboradora de confitu-
ra (“jo només puc sentir l’olor del buit,
amarga, aguda i penetrant”) i empresària
malgré tout, que confessa, il·lusa o encara
esperançada, que “no volia que la nostra
primavera pendent es tornés un hivern in-
terminable”. L’exacerbació dels dos caràc-

ters es va fent més i més palesa, a mesura
que avança el temps; i la reflexió de Carme
Coroleu, més descarnada: “La pubilla, que
soc jo, ha d’engrandir la família i no amb
cadàvers apedaçats i tornats a la vida, sinó
amb criatures de carn i ossos.” Castells és
una narradora amb molt d’ofici, que sap
amollonar molt bé el seu relat amb símbols.
Els dos regals de noces del senyor Norris
han estat el manuscrit diabòlic (“que l’espe-
ronava [a Francesc] a endinsar-se en la seva
bogeria”, pensa ella), i una esplèndida cor-
nucòpia per a la núvia (“que em subjectava
a terra ferma”). La dona, per despit, va fent
osques en el marc del mirall. Aquest perso-
natge és la gran contribució de l’obra: “Entre
menyspreus, indianes i cartes, havia pres la
decisió de no arronsar-me mai. Les úniques
ferides que mantindria fresques serien, com
a recordatori, les del marc del mirall.” ❋
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El llibre de González està ben escrit i és
molt interessant. Tot de detalls donen cos
a la història. Per exemple, ens explica que
l’inventor de la cadira elèctrica fou un
dentista. Tesla, a més de físic, era filòsof
marcat per una idea quàntica de la vida,
visionari de ciència-ficció i fins i tot uto-
pista. A més de l’electricitat, va parlar del
futur, de la dona, d’eliminar la fam, de la
reforestació, de l’aigua... Va pronosticar
que al segle XXI els robots ocuparien el
lloc que ocupava l’esclau a la civilització
antiga i, fins i tot, va somiar amb les mà-
quines pensants. Tot perquè l’ésser humà
pogués dedicar-se a gaudir del plaer de
viure. Charo González ha traçat una bona
història, molt ben narrada, de la qual val
la pena gaudir sota un bon llum elèctric,
com a homenatge al gran Tesla. ❋
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