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Ferran Torrent i Lucía Etxebarria, finalista i guanyadora del Planeta

Prozac en forma
de bebè

N A R R A T I V A

A N N A T O M À S

Lucía Etxebarria, Un milagro en
equilibrio. Premi Planeta 2004.

Planeta. Barcelona, 2004.

P
rozac: vint mil·ligrams diaris
que bloquegen els indrets del
cervell on es connecten les
idees i els sentiments. Subs-
tància que, com anihiladora de

les espirals d’autodestrucció que gene-
ren les depressions, sol ser d’ús comú
per part de les protagonistes de les no-
vel·les de Lucía Etxebarria, dones de
gran talent i una autoestima per terra
que, gràcies a una envejable força de
voluntat, acaben per tirar endavant
brindant-nos una sempre necessària
paràbola d’educació sentimental. Ara
bé, si fins ara Beatriz, Ruth i la resta de
personatges femenins traçats pel llapis
d’Etxebarria se sobreposaven als seus
trastorns bevent de la copa exquisida de
l’amor i comptant amb el little help of her
friends, Eva Agulló troba en la seva filla
Amanda una font inesgotable de Prozac
natural.

Un bebè esgota, però també ajuda
moltíssim. Et té tan ocupat i absort que
no et deixa temps per deprimir-te i, a
més, t’obliga a mirar el món amb altres
ulls: “Nadie puede cambiar las cosas que le
han pasado, pero sí puede cambiar su acti-
tud, la forma que tiene de sobrellevar tanto
los recuerdos como el presente. He aprendido
que tengo derecho a ser feliz, pero, además,
desde que tu naciste, tengo también el deber
de serlo ”.

Lucía Etxebarria va néixer el 1966 a
Bermeo, Biscaia. La darrera de set ger-
mans, va estudiar a València en una
escola de monges i posteriorment
s’instal·là a Madrid, on resideix des d’a-
leshores. Va marxar de casa als 18 anys
i per guanyar-se la vida va treballar en
feines com ara promotora d’una casa de
discos i traductora. Llicenciada en pe-
riodisme, ha viatjat per mig món, com
denoten les seves novel·les, ambienta-
des sempre a cavall entre diferents ciu-
tats, en aquest cas Nova York, Alacant,
Madrid i Barcelona. Ara acaba de ser
mare i el seu epicentre és una persona
i per això tot gira entorn seu. Per això,
amb una nena en braços, Etxebarria va
poder constatar, fins a l’extenuació, que
avui dia encara costa trobar robeta per
a un nadó que no sigui de color rosa o
blau, que les revistes sobre maternitat
mantenen estereotips sexistes i anti-
quats i que, curiosament, la mort està
molt documentada en la literatura i, en
canvi, dur nens al món no: “De Bovary
sabemos los modelos exactos de botines que
calzaba pero nada se cuenta de los largos
nueve meses que pasó embarazada”.

CARTA D’UNA MARE A UNA FILLA
Així doncs, ja que hi ha molt poca cosa
acceptable escrita sobre la maternitat,
va decidir-se a donar a llum aquesta
carta d’una mare a una filla que, al llarg
de les més de 400 pàgines d’Un milagro
en equilibrio, va esdevenint una elegant i
treballada fluctuació de records a través
dels quals Eva Agulló, escriptora, exa-
dicta a l’alcohol i amb una endèmica
inseguretat que l’ha dut a relacionar-se
amb homes dignes de provocar espants,
narra a la seva petita la vida que va dur

abans de concebre-la. I és que Eva sent
que pràcticament no sap res de la seva
progenitora, que es troba ingressada a
l’UVI amb un pronòstic gens esperan-
çador. A través dels comentaris i la
xerrameca mantinguda amb familiars,
Eva remuntarà en el passat fins al seu
avi, membre de la maçoneria alacanti-
na. Així, a través de flash-backs perfecta-
ment situats, el lector es mou entre
passat i present, entre canvis de bol-
quers i nits de descontrol per Lavapiés
i els clubs més fashion de Nova York,
entre incontinència urinària postpart i
l’amor vertader que l’espera a l’altra
banda de l’Atlàntic.

Sempre polèmica, Etxebarria ha sa-
but crear-se un seguici més que notable
d’addictes que consumeixen amb vora-
citat les seves novel·les. I ho fan perquè
s’hi senten més o menys evocats, més o
menys reconfortats. Els personatges
que crea semblen de carn i ossos, tant

que perfectament podrien ser la nostra
veïna o una de les companyes de feina
que ens somriu amagant el seu amarg
passat, i reflecteixen l’actitud vital de
molts lectors que cada dia tracten
d’entendre i sobreposar-se als seus con-
flictes anímics. A més, l’autora domina
l’art d’administrar al lector la trama en
justa mesura, provocant-li una síndro-
me d’abstinència quan no té el llibre a
les mans.

Diuen que un nen arriba sempre
amb un pa sota el braç. Guardonada ja
amb el Nadal i el premi Primavera per
Beatriz y los cuerpos celestes i De todo lo vi-
sible y lo invisible, respectivament, Etxe-
barria s’ha proclamat ara guanyadora
del premi Planeta amb una història
deliciosa sobre la maternitat, una no-
vel·la que despertarà rellotges biològics
i que commourà els que ja tinguin fills,
però que sobretot demostra que llegir
pot ser també un antidepressiu natural
per sentir-nos en equilibri amb aquest
miracle que és la vida.

El joc, la vida i
els límits de l’abisme

N A R R A T I V A

J O A N J O S E P I S E R N

Ferran Torrent, La vida en l’abisme.
Finalista del premi Planeta 2004.

Columna. Barcelona, 2004.

P
er primera vegada en la història
dels premis Planeta se’n publi-
ca una obra guardonada –fina-
lista en aquest cas– simultàni-
ament en català i castellà. I amb

l’afegitó que totes dues versions tenen el
mateix autor. Em refereixo a La vida en
l’abisme, de Ferran Torrent (Sedaví, 1951).

Hi ha antecedents d’aquesta voluntat
d’apropar els Planeta al públic català.
Sense anar més lluny, les guanyadores
del 2000 i el 2001 –Mientras vivimos, de
Maruja Torres, i La canción de Dorotea, de
Rosa Regàs– van aparèixer uns quants
mesos després en versions catalanes fe-

tes per terceres persones. El cas més
proper és el del 2002, quan Maria de la
Pau Janer va quedar finalista amb Las
mujeres que hay en mí i la versió en català,
feta per la mateixa autora, va sortir dos
mesos després de la castellana.

La important novetat d’ara, però, és
que per primera vegada els nombrosos
seguidors que els premis Planeta tenen
en les terres de parla catalana podran
exercir el seu dret a triar des del primer
moment en igualtat de condicions amb
la resta de ciutadans la llengua en què
voldran llegir el llibre de Torrent. Una
decisió de l’editorial que cal valorar pel
que significa de gest cap a allò que
hauria de ser absolutament normal i en
la qual sospito que el mateix Torrent
–home d’idees ben clares pel que fa a la
llengua– hi ha tingut bastant a veure.

Si vostè és seguidor de Torrent ja deu
haver vist que aquesta novel·la inter-
romp temporalment el procés de gesta-
ció de la seva celebrada trilogia sobre la
societat valenciana que va obrir Societat

limitada fa dos anys i que va continuar
l’any passat amb Espècies protegides. En
canvi, un observador distret gosaria fins
i tot establir algun paral·lelisme amb la
publicació de Living La Havana (1999)
–un llibre de to volgudament menor
aparegut entre L’illa de l’holandès i Cambres
d’acer inoxidable– i considerar La vida en
l’abisme com un divertiment destinat a la
captura de nous segments de públic.
Seria, però, una impressió summament
equivocada perquè La vida en l’abisme és,
al meu parer, el llibre més personal i el
que conté més càrrega d’autenticitat de
tots els que ha escrit fins ara Torrent.

La sinceritat que traspuen les seves
pàgines no prové només del fet d’estar
escrites en primera persona –l’únic
precedent que jo recordo fins ara és
Gràcies per la propina–, sinó que aquí la
veu narradora no dissimula en cap mo-
ment la identificació de l’autor amb tot
allò que ens està explicant. Que quedi
clar, però, que no estic dient que La vida
en l’abisme sigui una novel·la rigorosa-
ment autobiogràfica.

FASCINACIÓ I APRENENTATGE
La vida en l’abisme és un retrat magnífi-
cament dibuixat d’un procés de fasci-
nació i aprenentatge. La fascinació del
protagonista pel Rubio, el professional
dels jocs d’atzar que apareix insospita-
dament en la seva vida el 1972, quan
tenia 21 anys, i que de seguida deriva
cap a l’aprenentatge d’un sistema cohe-
rent de valors molt particulars que xo-
quen inevitablement amb els costums
de l’època. La fascinació, doncs, pel
transgressor i l’aprenentatge de la
transgressió. L’abisme, en una paraula.
“Allò que un és en el joc ho és en la vi-
da”, explica Torrent en el capítol inicial.
I unes pàgines més enllà ens diu: “M’a-
treuen els tipus que vulneren normes,
els que viuen al límit, els que accepten el
risc com a element natural de la vida, els
qui s’ho juguen tot a una carta”. Dues
frases que, de fet, resumeixen el marc
moral dintre del qual es desenvolupa
l’acció de La vida en l’abisme. Torrent no
aplica aquí la seva tendència a construir
novel·les amb molts diàlegs i una àmplia
nòmina de personatges perquè el seu
objectiu és explicar-nos des de dintre què
va passar durant els pocs mesos que va
durar la relació del protagonista amb el
Rubio fins que un bon dia aquest últim
va desaparèixer definitivament. De ma-
nera gradual, doncs, amb una gran sa-
viesa narrativa –marca de la factoria
Torrent, d’altra banda–, anirem conei-
xent detalls del Rubio (la sorprenent
confessió que la seva vida és un perpetu
error, la seva estranya relació amb Rosa,
una puta que ell tracta de princesa i a la
qual dedica versos que recita en els des-
cansos de les timbes...) i, sobretot, en-
trarem en contacte amb el seu peculiar
codi d’honor. I tot això explicat a mitja
veu, sense estridències, amb un doll
narratiu poderós i indeturable que cap-
tiva el lector i l’enganxa a aquesta es-
tranya parella comandada pel Rubio.

Torrent ens fa una demostració de
com crear personatges i situacions ino-
blidables: el retrat de Juanito el Moro, la
partida de cartes a Madrid i, sobretot, el
capítol que clou el llibre, en el qual se’ns
parla del final del Rubio, serien els punts
àlgids d’una novel·la escrita des de la
sinceritat més captivadora i des de la
senzillesa més emocionant.


