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Maria Barbal centra la seva última novel·la en tres protagonistes

Sobre la bellesa
i el pas del temps
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Q
uatre anys exactes
ha trigat Maria Bar-
bal a publicar una
nova novel·la des-
prés d’aquell Carrer
Bolívia que va signi-

ficar la seva estrena amb Edici-
ons 62 després d’una llarga re-
lació editorial amb La Magrana.
Quatre anys d’espera en què,
tanmateix, l’autora no ha dei-
xat d’estar present en les llistes
de novetats per bé que amb
unes propostes força diferents,
tant pel que fa al gènere com al
resultat final: L’helicòpter (2000),
una obra teatral, i Camins de
quietud (2001), un excel·lent re-
cull d’itineraris físics i senti-
mentals pels racons més obli-
dats del Pallars, terra nadiua de
l’autora.

TRES PROTAGONISTES
Bella edat –que així es titula la
novel·la d’ara– és una història
construïda al voltant de tres
protagonistes principals i amb
un notable repertori de perso-
natges secundaris, tant pre-
sents en l’acció com absents.
Un matís aquest –el de l’ab-
sència– important, com veu-
rem més endavant. Si hem de
parlar dels protagonistes per
ordre d’importància cal co-
mençar, sens dubte, per Fidel
Sala, un escriptor català que va
marxar als Estats Units tot de-
fugint un futur ofici d’advocat
imposat pel seu pare. En els 20
anys que Fidel s’està en terra
americana passa del no res a
convertir-se en escriptor d’èxit
internacional. Un èxit que, en
canvi, no és extensiu a la seva
vida sentimental. En les prime-
res pàgines de Bella edat el tro-
bem de retorn a Vilanova, la
ciutat on va néixer. Un retorn
marcat per la mort i la malaltia.
L’escriptor torna a temps per
acompanyar la seva mare mo-
ribunda alhora que sabem que
ell mateix està en tractament a
causa d’un càncer. Fidel Sala,
l’home triomfador, té 43 anys i,
pels indicis que ens dóna l’au-
tora, el seu retorn se situa a
l’any 2000.

A continuació tenim Simo-
neta Vega, una dona d’estra-
nya bellesa –alta, rossa, gaire-
bé albina...– companya d’es-
cola i de jocs de Dàlia, la ger-
mana petita de Fidel. Treballa
d’infermera precisament a
l’hospital vilanoví en què l’es-
criptor es tracta la malaltia.
Anys enrere Simoneta es va
casar amb José Pedro, un
metge xilè posteriorment des-
aparegut al seu país. D’aquell
matrimoni n’ha quedat Patrí-
cia, una filla adolescent. La
tercera peça del triangle és el
professor Alexandre Peris, tí-
mid i solitari, estudiós de l’o-
bra de Sala i admirador secret
de Simoneta. Peris és un home
d’aspecte poc agradable, amb
una lletgesa accentuada per
una cicatriu que li deforma la
galta.

Al voltant d’aquest trio, com
uns satèl·lits que giren al seu
voltant, ens trobem amb una
àmplia nòmina de personatges
secundaris relacionats amb
ells: pares, fills, amants, espo-
sos, germans, dones de fer fei-
nes i altres variants de paren-
tiu o similar. Amb això, doncs,
podem tancar la presentació
dels personatges i passar a
l’argument de Bella edat i a la
seva estructura.

Si ens fixem en el títol del
llibre trobarem dos conceptes

sobre els quals Maria Barbal
articula l’argument de la seva
novel·la: la bellesa i el pas del
temps. No s’acaba, però, tot
aquí. A Bella edat se’ns parla
també del dret a la llibertat de
l’individu per llaurar el seu
futur, del forat que ens deixa
l’absència d’aquells qui hem
estimat, dels racons secrets
que complementen les vides
de les persones... I tot això se’ns
explica mitjançant una estruc-
tura dividida en tres parts.

En la primera entrem en
contacte amb tots els actors de
la trama. De Fidel Sala conei-
xerem els motius de la seva
marxa a Amèrica, la lluita per
situar-se, els seus fracassos
sentimentals, els neguits, un
cop a Vilanova, per bandejar
les servituds de la fama... i el
seu retrobament amb Simone-
ta Vega. D’ella sabrem detalls
del seu matrimoni malagua-
nyat, els problemes amb la se-
va filla afectada d’anorèxia i el
seu enamorament de Fidel,
amb qui ha decidit formar pa-
rella. Al final d’aquesta prime-
ra part sabrem també que està
embarassada. Pel que fa a Ale-
xandre Peris veurem com, re-
clòs a casa seva, a mesura que
s’incrementa el seu interès per
l’obra literària de Fidel, va
creixent també la seva atracció
per Simoneta.

La segona part de Bella edat la
forma el dietari que Fidel Sala
escriu durant els mesos d’em-
baràs de Simoneta. Uns mesos
en el transcurs dels quals la
seva malaltia s’anirà agreujant
de manera irreversible.

La tercera part –la més ex-
tensa– s’inicia a partir de la
mort de l’escriptor, pocs dies
després del naixement del seu
fill, i serveix perquè l’autora
tanqui totes les portes que les
dues anteriors parts havien
deixat obertes. Inclosa una in-
esperada escena final que pos-
siblement dividirà les opinions
dels lectors.

LA CLAU DE L’ENIGMA
En arribar al final de Bella edat
la meva reacció és pregun-
tar-me què és el que en el fons
l’autora m’ha volgut explicar.
O, dit d’una altra manera, què
és el que he acabat pescant de
tot el que ha passat davant dels
meus ulls al llarg de gairebé
tres-centes pàgines. Ho faig
perquè no acabo de trobar una
resposta a la meva pregunta.
Repasso novament el text a la
recerca d’algun detall que se
m’hagi escapat i no el sé tro-
bar. No em desespero; he dit
més amunt que el títol obria la
porta a dos conceptes: la belle-
sa i el temps. Anem, doncs, a
pams.

Sobre la bellesa: a Bella edat
se’ns parla d’un escriptor de
fama que, sabent-se malalt de
mort, vol deixar escrita una
novel·la sobre la bellesa però,
igual que li passa amb una
carta que intenta escriure a
una amiga/consellera que té a
Amèrica, aquest text –complet
o en simple esborrany– no
l’arribarà a plasmar mai en cap
paper. També hi ha uns quants
personatges caracteritzats per
la bellesa o per la seva absèn-
cia. De Simoneta i del profes-
sor Peris ja n’hem parlat. N’hi
ha uns quants més, però: Grà-
cia, antiga miss Vilanova del
1953, Patrícia, entestada a
perdre pes per motius estètics,
la cosina Elionor, que fa de
model... Es percep, doncs, una
intenció. No sé veure-hi, però,
el sentit.

A propòsit del temps: a Bella
edat hi ha nombroses escenes
d’evocació del passat. Un pas-
sat les reminiscències del qual
es mantenen vives en el pre-
sent: els amics de la infantesa
al poble, l’autoritarisme del
pare de Fidel, la passivitat de la
mare, els caràcters diferents
dels pares de Simoneta, els alts
i baixos sentimentals del Fidel
americà, el marit xilè desapa-
regut... Fins i tot arribarem a
descobrir un secret familiar
estretament lligat amb els orí-
gens de Fidel. Tot això s’entén
i d’aquí se’n poden deduir les
línies de conducta d’alguns
dels personatges com, per
exemple, la mala consciència
de Simoneta per no haver
compartit els afanys revoluci-
onaris de José Pedro, o les re-
accions d’amor-odi del profes-
sor Peris. El problema, però, el
continuo trobant també aquí.
Em sembla percebre una in-
tenció per part de l’autora. No
sé trobar-hi, però, el fil que
dóna sentit a tot el conjunt.

Potser la clau per entrar de
ple a Bella edat, un llibre tot ell
estrany, torbador, que no em
deixa indiferent i que per això
m’obliga a entendre les raons
de la seva autora, sigui mirar-lo
amb ulls diferents del que és
habitual. Potser la clau ens la
dóna un fragment del diari de
Fidel Sala: “M’adono que no
avanço en la novel·la perquè el
que visc té molta més intensi-
tat que escriure”.


