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La novel·lista mallorquina Maria de la Pau Janer

Cercles concèntrics
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Maria de la Pau Janer,
Les dones que hi ha en mi.

Finalista del premi Planeta.
Columna. Barcelona, 2003.

S
i la nostra mare ha-
gués mort als 20
anys, i també la mare
de la nostra mare, és
normal que obser-

véssim el relliscar dels dies
amb angoixa. Sobretot si enca-
ra no haguéssim arribat a la
vintena –fins i tot en temps
d’escepticisme cal no menys-
prear les malediccions–. I si
totes dues (mare i àvia) ha-
guessin estat dones formida-
bles, misterioses i un pèl re-
bels, també seria normal que
els homes que les van estimar
encara miressin els seus retrats
amb melangia.

Janer s’endinsa a Les dones
que hi ha en mi en el brancam de
l’arbre genealògic de les Cases
d’Aubarca. Com a La casa de los
espíritus, com als cent anys de
Garcia Márquez o com a les
novel·les de Villalonga, Janer
salta de generació en generació
esquivant els secrets que po-
blen qualsevol nissaga. Secrets
que desfullarà la Carlota, la
darrera de les tres dones belles
i sensuals, amb els cabells lliu-
res com les nimfes de Klimt,
que van viure entre les parets
d’Aubarca.

Les dones que hi ha en mi és,
sobre tot, una novel·la d’amor.
Un cercle que es tanca després
de tres generacions. Tres pas-
sions. Tres formes d’estimar el
mateix home. Els mateixos pe-
tons, el mateix morir-se d’àn-
sies del cos de l’altre a través de
tres esperits diferents.

Un cercle esbiaixat per per-
sonatges tendres, dibuixats a

pinzellades. Homes i dones fets
de mitges veritats i mitges
mentides que Maria de la Pau
Janer ens fa descobrir a través
dels ulls de la Carlota: les tres
tietes-àvies, solteres i enyora-
des dels amors que un dia van
perdre; un jardiner de morts
que viu a l’altre costat del jar-
dí; un pare consagrat a la con-
templació dels quadres de les
dones que li van trastocar la
vida.

NOVEL·LA DE FONS
Les dones que hi ha en mi no és
una novel·la d’efectes, d’im-
pressions fugaces, com ho eren
els quadres dels impressionis-
tes parisencs. És més aviat una
novel·la de fons. Avança com
les aigües d’un meandre, ser-
pentejant lentament, escalfa-
des per la bonior d’estiu. A ve-
gades massa preciosista, sem-
bla que s’aturés, com l’aigua
estancada en algun recolze.
Llavors l’escriptora enfila me-
tàfores una darrera de l’altra i
es perd en descripcions minu-
cioses. No deixa cap gest, canvi
de llum o mirada sense esbos-
sar, com si li tenallés l’ànima
una espècie d’horror vacui.
D’horror a deixar que cap se-
nyal passi desapercebuda.

La maledicció de la mort ar-
ribada d’hora planeja sobre les
cases d’Aubarca. Els que moren
joves sempre tenen un punt
d’herois; una bellesa etèria que
els enlaira a la categoria de
mites. Li va passar a James De-
an i també a Héctor, defensor
de la casa de Troia. La historia

de Romeu i Julieta no seria tan
estremidora sense la mort se-
gant la joventut. Janer utilitza
aquest recurs per crear el sus-
pens i el drama que planeja
sobre tota la novel·la. Un dra-
ma que fins i tot quan esclata
ho fa amb la mateixa cadència
suau i melosa que caracteritza
l’estil de la narradora.

Després de recollir els prin-
cipals guardons de les lletres
catalanes amb novel·les com
ara Lola (premi Ramon Llull) i
Natura d’anguila (premi Carle-
many), l’autora s’ha atrevit,
per primer cop, a escriure en
castellà. I no li ha sortit pas
malament. Les dones que hi ha en
mi ha estat finalista del premi
Planeta 2002 i aviat, com ha
passat amb gairebé totes les
seves novel·les, s’ha convertit
en un èxit de vendes.

Maria de la Pau Janer també
va néixer, com la Carlota, la
seva protagonista, tocada per
l’influx dels seus predecessors.
Però la seva, és la maledicció
de la passió per les lletres, de
“la dèria de la fabulació”. El seu
pare, l’escriptor Gabriel Janer
Manila, veia amb por les vel·le-
ïtats d’escriure de la seva filla.
Coneixia les crucifixions que
pateix l’“escriptor que gosa te-
nir una mica d’èxit i algunes
dotzenes de lectors guanyats a
pols”. Però ara per ara, Maria
de la Pau Janer encara té els
palmells de les mans immacu-
lats i no són dotzenes, sinó
centenars, milers de lectors
que l’han seguit a través de les
seves novel·les.

Amor entre poetes
N A R R A T I V A
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Anita Shreve, L’últim cop que
es van veure. Traducció de
Victòria Alsina. Edicions

Proa. Barcelona, 2003.

A
primer cop d’ull, L’úl-
tim cop que es van veure,
la novel·la més ambi-
ciosa de l’escriptora
nord-americana Ani-

ta Shreve, pot semblar una obra
fàcil, romanticosentimental i
pròpia de l’anomenada litera-
tura rosa perquè té com a eix
central del seu argument la
història d’amor entre dos poe-
tes, Thomas Janes i Linda Fa-
llon, en tres períodes diferents
de les seves vides. Però no hem
de refiar-nos de les aparences.
És veritat que L’últim cop que es
van veure no és la gran novel·la
sobre l’amor, però tampoc pot
ser rebutjada com si fos una
obra amb un estil cursi i car-
rincló, perquè a través de l’ex-
periència i les trobades entre
Thomas i Linda l’autora dibui-
xa sentiments i vivències lliga-
des a l’amor, tant d’alegria
–l’enamorament, la passió i la
fantasia– com de fracàs –la
tristesa, la ràbia i l’amargor.

Anita Shreve relata la histò-
ria d’amor, als 52 anys, als 26

anys i als 17 anys, entre Tho-
mas i Linda. La novel·la s’inicia
en una convenció literària a
Toronto en la qual els dos
amants, que porten anys sense
veure’s, es retroben. Del passat
han quedat silencis, preguntes
per contestar i una realitat no
viscuda. Després d’anys de dis-
tanciament i separació, Tho-
mas i Linda són dos estranys
que, en certa manera, tenen
por de redescobrir-se i de veu-
re’s obligats a passar comptes
amb el passat. Als 52 anys, la
vida els ha colpit. Tots dos han
tingut pèrdues en les seves vi-
des: Thomas ha perdut la seva
filla Billie, de 5 anys, morta en
un accident al mar; i Linda, el
seu marit Vincent per un atac
de feridura.

ÈXITS DIFERENCIATS
Thomas ha patit molt. Torna a
ser un poeta reputat i, després
d’un període d’esquinçadora
infertilitat creativa, ha escrit Les
poesies de Magdalene, un poemari
dolorós i trist, però bell i intens,

d’una nena que no esdevingué
dona. Linda també escriu poe-
sia, però no té ni el reconeixe-
ment ni el prestigi de Thomas.

Han passat molts anys i Lin-
da i Thomas es deuen explica-
cions. Han de parlar, exposar
què els ha passat durant tot
aquest temps i entendre per
què no van construir una vida
en comú. El diàleg és impor-
tant. Les paraules són impor-
tants. Potser per aquesta raó els
diàlegs entre Thomas i Linda
apareixen tipogràficament di-
ferenciats amb la lletra cursiva.

Cronològicament, L’últim cop
que es van veure està ordenat de
present a passat de manera
que, després de la trobada als
52 anys, els dos poetes es re-
troben uns anys enrere, als 26
anys, en aquest cas a Kenya.
Thomas ha anat al país africà
seguint la seva dona, Regina,
que té una beca per estudiar els
efectes psicològics de les ma-
lalties subsaharianes en els in-
fants. Linda és voluntària del
Cos de Pau i està casada amb

Peter, que treballa al Banc
Mundial. Thomas i Linda es re-
troben en un mercat a Nairobi
i des d’aquell moment reinici-
en un amor, ara il·lícit i prohi-
bit. A diferència de la primera i
de la tercera part, aquesta se-
gona està narrada des de la
perspectiva de Thomas, i Anita
Shreve hi incorpora una sèrie
de cartes que els dos amants
s’intercanvien apassionada-
ment. El diàleg i la comunica-
ció de pensaments, vivències i
desitjos torna a erigir-se com
una gran necessitat entre tots
dos protagonistes.

EXPERIÈNCIA A KENYA
Shreve va viure als anys 70 a
Kenya i aquest segon capítol es
beneficia del coneixement que
l’escriptora nord-americana va
obtenir en primera persona del
país africà i de la seva agitada
història política.

Amb tot, és el tercer capítol,
en què s’explica la trobada en-
tre un Thomas i una Linda
adolescents, el que reserva més

sorpreses. Anita Shreve deixa
per al final un fet clau en el
passat de Linda i l’aclariment
d’un accident de cotxe al qual
es fa referència des de les pri-
meres pàgines de la novel·la. En
aquest sentit, L’últim cop que es
van veure té un final sorprenent,
que barreja present i passat,
realitat i imaginació.

Anita Shreve, que durant
anys es va dedicar al periodis-
me i resideix a Nova Anglater-
ra, no és una autora coneguda
a Catalunya. L’any 1989 va pu-
blicar la seva primera novel·la,
Eden Close, i després ha publicat
altres obres com ara La dona del
pilot, El pes de l’aigua i Olympia.
L’últim cop que es van veure és la
seva obra més ambiciosa i ela-
borada. No és una típica histò-
ria rosa sentimental, malgrat
que en un principi pugui sem-
blar-ho. Té al centre de l’argu-
ment la difícil història amorosa
entre Thomas i Linda. Potser
Shreve no aborda prou la per-
sonalitat poètica i literària dels
dos amants i els diàlegs es li-
miten més a fets obscurs i trà-
gics del seu passat. Amb tot,
l’escriptora compon una no-
vel·la trista però intensa en la
qual no ignora que, a vegades,
en una història d’amor també
coexisteixen sentiments com
ara la tristor, el ressentiment i
l’amargor.


