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J.N. Santaeulàlia va guanyar l’últim premi Columna amb ‘Ulls d’aigua’

Dues històries,
una novel·la
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J.N. Santaeulàlia, Ulls d’aigua.
Premi Columna 2002.

Columna. Barcelona, 2002.

U
na jove professora
universitària investi-
ga les causes de la
mort d’un conegut
escriptor, a qui ha

dedicat la seva tesi doctoral.
L’argument, ja ho veuen, és de
novel·la d’intriga policíaca, com
ho era a Bulbs i a L’absent, les
obres anteriors de Josep Navar-
ro Santaeulàlia. Ulls d’aigua, pe-
rò, aporta una novetat a l’obra
d’aquest polifacètic escriptor
banyolí, que ha conreat també
la poesia (La llum dins l’aigua) i
l’assaig (Qüestió de mots). Per pri-
mera vegada, el personatge
protagonista d’una de les seves
novel·les és femení. Santaeulà-
lia s’ha posat a la pell d’una
noia jove per escriure l’obra
mereixedora del premi Colum-
na 2002. “Per a mi era un repte
posar al centre de la narració
una dona, ja que en tots els
meus llibres els protagonistes
principals eren homes”, con-
fessava l’autor tot just després
de rebre el premi. Doncs bé,
repte superat i amb nota.

Ulls d’aigua no és només un
relat policíac sinó també una
novel·la intimista i de retrat
psicològic. La Laia és una pro-
fessora universitària que deci-
deix instal·lar-se en una casa si-
tuada a la vora d’un estany, fà-
cilment identificable amb Ba-
nyoles, per acabar la seva tesi
sobre l’escriptor Salvador Yvars.
Les investigacions que realitza
per completar l’apartat biogrà-
fic del treball engegaran dues
històries paral·leles, ben har-
monitzades per Santaeulàlia
dins la trama del llibre. A través
dels ulls de la Laia aclarim els

fets relacionats amb la mort de
l’escriptor Yvars, alhora que
descobrim, també, la persona-
litat i els sentiments d’una noia
potser massa vulnerable per
mostrar-se fràgil.

La novel·la s’estructura al
voltant de les trobades que la
protagonista manté amb dife-
rents persones relacionades

amb l’escriptor: la seva dona,
un vell amic pintor, una pros-
tituta, el jardiner, l’empleat de
la immobiliària a qui lloga la
casa, etcètera. Cada capítol, ca-
da una d’aquestes trobades su-
posa una petita intriga que, un
cop resolta, en crea una de no-
va. La informació que li revelen
i la relació que estableix amb

tots ells ajuden la Laia a aclarir
la mort d’Yvars, a conèixer-se a
ella mateixa i a evolucionar. A
comprendre la seva mare, a su-
perar una antiga relació i a ac-
ceptar que no vol estar sola. A
poc a poc la construcció del
personatge va adquirint més
pes que la reconstrucció del
crim.

I en aquest acte d’introspec-
ció personal hi juguen un pa-
per molt important Mer i Du-
que, dos personatges antago-
nistes amb què Laia mantindrà
una relació sentimental. Du-
que, d’uns 50 anys, és un vell
amic de l’escriptor. Esquerp,
cínic i extravagant, les seves
trobades estan basades en un
joc de desafiament i seducció.
La Laia sent per ell una barreja
d’atracció i repulsió, i no entén
l’estranya excitació que li pro-
voca. Mer, tot el contrari, és un
home atent i disposat a fer
qualsevol cosa per ella. En la
seva companyia Laia se sent se-
gura i no té por de sincerar-se i
mostrar-se tal com és. Ha de
triar.

ELS DIÀLEGS, PEÇA CLAU
A Ulls d’aigua, els personatges
parlen, cadascú amb la seva
veu, amb les seves manies, amb
els seus gestos particulars i, fins
i tot, amb els ulls. Els coneixem
pel que diuen i pel que fan, per
com miren. Sorprèn la capaci-
tat de Santaeulàlia en la creació
dels diàlegs, peça clau de la
novel·la. Són converses molt
suggestives, àgils, de tensió
creixent, a través de les quals el
lector coneix les grandeses i
petiteses dels diferents perso-
natges.

L’autor aconsegueix que el
relat discorri amb una amabi-
litat àgil, sense que la voluntat
expressiva i d’estil interfereixi
en la cohesió narrativa de l’o-
bra, com succeïa a la seva pri-
mera novel·la, Terra negra.

Dues històries, una novel·la.
Interrogants oberts, senti-
ments per aclarir i una mort
estranya al mig de la trama.
Però si hem de triar, ens que-
dem, sense cap dubte, amb la
capacitat de Santaeulàlia per
construir, a base de paraules i
reaccions, el personatge d’una
dona. Sorprèn.

Poc amor de moltes menes
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Cuentos dominicanos (una
antología). Selecció i epíleg de

Danilo Manera. Ediciones

Siruela. Madrid, 2002.

P
oc coneguda ha estat
fins ara la literatura
dominicana. En gene-
ral, ha prevalgut la
divulgació d’autors

d’altres països hispanoameri-
cans, i els autors dominicans
s’han vist perjudicats per la
proximitat d’una literatura
forta com la cubana. La tradi-
ció iniciada per Juan Bosch
s’enriqueix aquí amb una con-
tística contundent i explicativa
de la realitat del país. Danilo
Manera presenta una selecció
personal de vuit autors nascuts
entre el 1935 i el 1966, des dels
que van començar a escriure al
final de l’època de Trujillo fins
a aquells que s’han format en
una societat que s’alimenta del

somni novaiorquès. La propos-
ta és variada i rica. Tres contes
per autor permeten determi-
nar els trets essencials de ca-
dascun d’ells.

Pedro Peix (1952) és el pri-
mer d’un recull ordenat de
forma arbitrària i que diu
atribuir-se als gustos personals
de qui el presenta. Peix va ob-
tenir el Premio Nacional de
Cuentos el 1977 amb el llibre
Las locas de la Plaza de los almen-
dros i és autor d’una novel·la i
de narracions extenses. Assa-
gista i advocat, ha exercit di-
versos càrrecs culturals i ha
estat un columnista destacat.
Els seus contes captiven per la
seva força estilística i pel gruix
de denúncia social que conte-
nen. Amb una poeticitat pro-
pera a Los cachorros, de Mario
Vargas Llosa, el conte Los mu-
chachos del Memphis és un relat
coral del desvelament i caigu-
da d’uns nens que juguen a la
platja i que descobreixen el
món adult en els diversos as-
salts a un vaixell embarrancat.

Sovint, els personatges de Peix
aconsegueixen d’aixecar-se
amb impuls dins de la brevetat
del text: la camarera seduïda
de Por debajo de la noche i el se-
cretari d’Estat corrupte i de-
gradat que viu una angoixant
davallada a Pormenores de una
servidumbre constaten amb es-
cepticisme la injustícia social
insalvable.

EL TO D’UNA FEMINISTA
D’un to diferent és la selecció
feta de la investigadora i poeta
Ángela Hernández (1954). Afili-
ada al moviment feminista, ha
treballat en la defensa dels
drets de la dona amb obres com
ara Diez prejuicios sobre el feminis-
mo (1985) i De críticos y creadoras
(1987). Fins al moment, ha es-
crit cinc llibres de prosa, amb el
darrer dels quals va obtenir el
Premio Nacional del Cuento
l’any 2000. El seu compromís
queda palès en alguns dels
contes triats, especialment a
Masticar una rosa, en què una
nena somia morir-se per no

haver de portar unes sabates
que li van estretes i que li han
costat massa d’obtenir. D’altres
tenen un punt de realisme
màgic de la millor fornada,
sense deixar mai el fil de vio-
lència soterrada que mostren
les relacions de les persones en
totes les històries.

Narrador efectiu de la sor-
presa és Luis Martín Gómez
(1962), amb un únic i premiat
llibre de contes, Dialecto. El pols
entre la lògica i l’irracional, i la
pèrdua de poder de la primera
és l’eix bàsic de les tres històri-
es, brillants i profundes, que
denuncien realitats molt pre-
sents: els abusos de l’autoritat,
la sida i la difícil supervivència
dels emigrants a terres espa-
nyoles.

Amb Armando Almánzar
Rodríguez (1935) descobrim el
món de la misèria que prové
dels explotats amb la canya de
sucre: la salsa i el ritme trepi-
dant amb què es passa de la vi-
da a la mort; la corrupció in-
terpretada pels ulls innocents
d’un nen; i la confusió patida
per un sistema policial repres-
sor. En general, són contes més
propers a una oralitat definida
pels trets de la llengua més vi-
va. Autor molt vinculat al cine-
ma per la seva vida professio-
nal, es compta entre els contis-

tes de més prestigi de la gene-
ració que va seguir a la
dictadura de Trujillo. Potser
l’estupefacció amb què els per-
sonatges es veuen víctimes de
violències alienes és el que més
sorprèn en els seus relats.

SENZILLES I CASTIGADES
Autora de relats més breus, Li-
gia Minaya (1941) és narradora,
professora i jutge. Amb un pre-
mi d’idèntic prestigi al dels au-
tors anteriors, té un únic llibre
de relats, El callejón de las flores
(1999). Contes que descobrei-
xen la vida de les dones senzi-
lles o castigades per les cir-
cumstàncies, sovint víctimes de
relacions il·lícites, i tocades
d’una ingenuïtat i d’un erotis-
me particular que s’alimenten
a la vegada del món de la cri-
minologia i els jutjats.

José Alcántara Almánzar
(1946) –un estudiós notable de
la literatura dominicana–,
Marcio Veloz Maggido (1936)
–de qui destaca el conte ¿Hom-
bre o mujer?– i Manuel Llibre
Otero (1966) són els darrers se-
leccionats. Una trobada del
compilador amb els vuit anto-
logats mostra el caràcter i la
personalitat d’uns autors que
aconsegueixen dibuixar amb
una gran riquesa de matisos la
complexitat dominicana.


