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La novel·lista Adelaida García Morales

La lògica del vampir
N A R R A T I V A

A N N A M . G I L

García
Morales ha
utilitzat
en benefici
propi alguns
elements de la
novel·la gòtica

Adelaida García Morales,
Una historia perversa.

Planeta. Barcelona, 2001.

O
ctavio, el prota-
gonista de la dar-
rera novel·la d’A-
delaida García
Morales, és un

personatge de novel·la gòti-
ca. Un personatge que sem-
bla haver sortit de La lógica
del vampiro, el tercer llibre de
la reconeguda guionista de
la pel·lícula El Sur (autora
d’El silencio de las sirenas, pre-
mi Herralde de Novela, Las
mujeres de Héctor, El secreto de
Elisa y Nasmiya, entre d’al-
tres). Aquesta història per-
versa és plena d’imatges
vampíriques, de pressió
mental reiterada i de mal-
sons que interfereixen peri-
llosament en la realitat. A
més, Octavio, com qualsevol
vampir clàssic, té un atrac-
tiu letal i una doble vida que
ningú del seu entorn, tret de
la criada Sila i del cosí Juan,
sap o imagina. I, menys que
ningú, la bella i jove gale-
rista Andrea, que coneix
l’escultor Octavio en la festa
d’inauguració del nou local
d’exposicions que ha mun-
tat amb els diners d’una he-
rència inesperada i que ad-
quirirà una fama imprevista
gràcies al seu matrimoni
amb aquest artista madur i
d’èxit. De fet, tot aquí és
imprevist: el matrimoni de
la galerista inexperta i l’es-
cultor consagrat, l’arquitec-
tura laberíntica de la llar
conjugal, la presència de la
criada, el comportament de
l’home i el procés creatiu de
l’artista. Tot aquí és impre-
vist i estrany, sí. Però ens

resulta molt familiar.
Els protagonistes ens ofe-

reixen, alternativament, la
pròpia visió dels fets i una
experiència diferent de les
coses que, en realitat, no
descobreix cap secret: el lec-
tor aviat se situa en els es-
cenaris tenebrosos, integra
el misteriós personatge de la
criada, dedueix el trauma
derivat d’una orfandat pre-
coç. I, allò més important,
aviat sospita quines són les

activitats nocturnes de l’es-
cultor que ha impactat el
públic i la crítica amb figu-
res sotmeses a una manipu-
lació sacrílega, que tren-
quen les fronteres entre el
món dels vius i els morts i
ultrapassen la qualitat iner-
ta dels objectes. Figures ter-
ribles que converteixen la
vida en quelcom excepcio-
nal i insostenible.

Adelaida García Morales
ha utilitzat en benefici pro-
pi alguns elements de la no-
vel·la gòtica, sense posar
gaire interès en la trama
–que depèn d’una sèrie de
coincidències i causalitats i
és massa forçada– ni entre-
tenir-se gaire en els perso-
natges, tòpics i estrictament
funcionals. Això no obstant,
l’atmosfera d’opressió i
maldat resulta prou convin-
cent. L’autora sacrifica la
coherència i l’originalitat
argumentals a la creació
d’un ambient propici a la
coacció violenta i la submis-
sió. Violència i submissió
que, avui –això intenta de-
mostrar l’escriptora–, des-
prés del suposat allibera-
ment femení i la igualtat de
drets entre homes i dones,
encara (i potser més que
mai) es donen a la parella. I
és que, com Octavio, molts
homes amb un jo fràgil i in-
segur (alguns psicòlegs ho
anomenen selfy coping) cre-
uen que l’amor és possessió,
domini i una protecció con-
tra la soledat. I moltes do-
nes, com l’enamorada de
King Kong, es troben atra-
pades en una xarxa de por,
repulsió i afecte salvatge al
monstre de la qual, segons
Adelaida García Morales, és
quasi impossible sortir. Pe-
rò, cal provar-ho. I, com An-
drea, assumir-ne les conse-
qüències.

A S S A I G

A peu pel
Far West

MIQUEL PORTA PERALES

Alfons Martí Bauçà, Una aventura
americana. Pagès Editors.

Lleida, 2001.

H
i ha un viatge que
molta gent ha pensat
de fer en un o altre
moment de la seva vi-
da: travessar els Estats

Units, de costa a costa, com si
d’un pioner es tractés. Doncs bé,
aquesta aventura l’ha viscuda el
filòsof mallorquí Alfons Martí
Bauçà (autor d’El hombre que quiso
ser hombre, De la polis a la desapari-
ción i En tierra de fariseos, aquest
últim escrit amb la col·laboració
d’Oriol Malló), sens dubte un dels
pensadors més interessants i re-
marcables dels últims anys. Ara, a
diferència dels seus treballs ante-
riors –on Martí Bauçà navegava
pels rius filosòfics–, el nostre au-
tor es mou arran de terra en un
llibre que dóna satisfacció al que
se’ns apareix gairebé com una
obsessió: recórrer el món. En
aquest cas, anar de Chicago fins a
Nou Mexico per les regions que
travessa la carretera que acaba al
Far West. I això és el fa el nostre
filòsof tot utilitzant el mitjà de
transport més clàssic en aquestes
ocasions: l’autoestop.

UN MALLORQUÍ ALS EUA
Una aventura americana és un car-
net del viatger on es poden llegir
les peripècies viscudes per un au-
toestopista mallorquí perdut en
l’Amèrica (del Nord, of course) més
desèrtica i profunda. En aquest
sentit, el lector es troba davant un
llibre gairebé de ficció que acaba
interessant per se, és a dir, per tot
allò que li passa o li pot passar al
protagonista, ja sia a Illinois, a
Texas o al desert d’Arizona amb
sols un litre d’aigua i molts qui-
lòmetres per davant sense cap
població habitada. Però el llibre
ofereix més. En primer lloc, un
retrat dels Estats Units realment
existent que es caracteritzen per
la seva immensitat física, per la
seva hospitalitat (a Europa,
¿s’hauria aturat tanta gent al cos-
tat del nostre autoestopista?), i
per la gran varietat de tipus hu-
mans (grangers, predicadors, xè-
rifs de pel·lícula, maquinistes que
admetent polissons, reencarnaci-
ons de Thelma i Louise, brètols
amb vocació de serial killers, etcè-
tera). I, en segon lloc, com era
previsible d’esperar d’un filòsof
que observa els Estats Units, el
treball de Martí Bauçà se’ns pre-
senta amanit amb un seguit de
reflexions sobre el puritanisme, el
consumisme, la morfologia urba-
na i la diferència entre l’Amèrica
de sorra i pols dels pioners i la de
vidre i metall que han anat cons-
truint les multinacionals. Unes
reflexions –entenedores i asse-
nyades, que tenen la virtut de
desfer prejudicis– que van apa-
reixent i desapareixent d’allò més
subtilment quan el guió (és a dir,
la realitat) així ho requereix. L’a-
ventura americana de Martí Bau-
çà o l’Amèrica de carn i ossos.

Tres dones i poetes
A S S A I G

A D R I À C H A V A R R I A

Dolors Sistac, Líriques del
silenci. La cançó de dona a Safo,

Renée Vivien i Maria-Mercè
Marçal. Pagès Editors.

Lleida, 2001.

A
quest assaig de Do-
lors Sistac pretén
sargir fils comuns
entre tres poetes,
distanciades pel

temps i per l’espai però apro-
pades pel desig i la convocació
de la paraula de dona, de la
“llengua abolida” en paraules

de Maria-Mercè Marçal. D’a-
questa manera podem dir que
ens trobem davant d’un assaig
que pretén establir uns traços
cartogràfics de temps i de de-
sigs entre aquestes tres auto-
res.

CÀRREGA DIFÍCIL DE DUR
Com sap Sistac, i les nostres
dones poetes, ser dona i d’es-
creix poeta ha resultat un
farcell difícil de carregar, de
viure i de poder compartir
amb la resta. A més quan les
tres poetes estudiades –so-
bretot Vivien i Marçal– tren-
quen els motlles de la lírica
amorosa de dona adreçada

habitualment al cos masculí, i
canten com ningú l’avitualla-
ment de l’amor vers una altra
dona.

Les restes de les obres de la
lírica femenina han sobrevis-
cut fins ara amb moltes difi-
cultats al vent oratjós de la
història –l’àngel de Klee de
Benjamin– que ens empeny
cap al futur dels vençedors,
però que ha donat poc ressò
als vençuts silenciats/des que
no interessaven a la Tradició
en majúscula.

L’assaig, dividit en dues
parts, analitza, per una banda,
l’expressió de la poesia de do-
na des dels seus àmbits d’ac-

tuació més propers: la natura
i la casa, i, per altra banda, el
desvelament del desig i la ne-
cessitat de ser estimada.

L’autora mateixa assenyala
que li doldria que l’assaig
restés només com una rei-
vindicació de caràcter femi-
nista ja que aquesta no ha
estat la seva pretensió fona-
mental. Això sí, podem dir
que l’obra de Sistac, i d’altres
dones en aquests darrers
anys, pretén de sadollar la
nafra d’una injustícia histò-
rica i moral amb les líriques,
i amb les dones creadores en
general. Els homes encara ho
hem d’aprendre.


