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nord-americà

A R T U R P A S C U A L

Miquel Argüelles,
Una nevera no és un armari.

Arola Editors. Tarragona, 2004.

M
iquel Argüelles (Celrà,
1971) bé podria haver nas-
cut en alguna petita ciutat
nord-americana, posem per
cas propera a Nova York,

haver estudiat a Columbia o a Yale, i
viure en un barri bohemi i intel·lectual
de la Big Apple, com ara Tribeca. La seva
obra hauria estat representada amb èxit
en un petit teatre de Greewich Village, i
duria el títol d’A refrigerator is not a cup-
board. Poca cosa més caldria canviar, ja
que el que és fonamental (personatges,
tema, espai dramàtic) correspon amb
exactitud a una suposada peça d’un su-
posat autor jove de teatre de text supo-
sadament nord-americà. Tot això sigui
dit, per aclarir qualsevol dubte, a ma-
nera d’elogi.

És difícil no córrer el risc de desvelar
l’argument, d’una senzillesa meridiana.
Simon ha tornat a la casa familiar el dia
de l’enterrament del seu pare, un home
invàlid que s’ha ofegat en caure en una
piscina mentre la seva dona, Doris, ha-
via sortit a comprar un pot de mostassa
Eastwood. Un veí de l’edat de Simon,
Walter, ha estat testimoni de l’accident
des de la seva finestra. Durant la con-
versa que Simon, Doris i Walter entau-
len a la cuina de la casa, van sorgint
noves dades que projecten ombres in-
quietants sobre el que ha passat. Sense
anar més lluny, Doris és l’amant de
Philip, el pare de Walter. Simon co-
mença a sospitar que potser no es tracta
d’una desgràcia fortuïta; la desaparició
de l’invàlid convé molt i molt als tres
membres de la família paral·lela que
s’ha format durant la seva absència, en
la qual Walter el substitueix en el paper
de fill. Per tal d’evitar problemes, a Si-
mon només li queda una sortida lògica:
escampar la boira com més aviat millor.

Aquest resum no només és el plante-
jament d’Una nevera no és un armari, sinó
també el nus i el desenllaç. Tanmateix,
per sota d’aquesta línia argumental es-
quemàtica discorren nombrosos passa-
dissos subterranis que donen consistèn-
cia a allò que és evident: l’antiga i irre-
soluble incompatibilitat entre Simon i la
seva mare, l’homosexualitat del primer,
la insatisfacció de Doris i el materialisme
sense embuts de Walter. Aquests ele-
ments queden tot just esbossats, i creen
una atmosfera carregada de possibilitats
que l’autor no desenvolupa, ja que ha
preferit fugir de qualsevol crisi final
enutjosa i confia que el lector completa-
rà el que ell suggereix.

La gran al·legoria moral de la família
desballestada, eix temàtic del teatre
nord-americà des d’O’Neill, la recupera
Argüelles en proporcions minimalistes i
amb un lleuger deix de mystery story, tot
fent gala d’una economia de mitjans co-
muna a molts dramaturgs de la seva ge-
neració. Amenitzen el text uns quants
acudits deliberats, com ara quan Walter
esmenta la novel·la Lady Chatterley’s Lover
(la protagonista de la qual enganya el seu
marit paralític amb el guardaboscos), i
d’altres involuntaris, com l’acotació to-
talment irrellevant on s’especifica que
Simon prepara un cafè amb molt de su-
cre per a ell “i també per a la Doris, sense
posar-n’hi gens”.

RUTH MARIGOT

Ada Castells ha publicat la seva tercera novel·la, ‘Tota la vida’

L’amor com una
de les belles arts

N A R R A T I V A

A L B A A L S I N A

Ada Castells, Tota la vida.
Empúries. Barcelona, 2005.

A
l llarg de les tres novel·les
que porten la seva firma –El
dit de l’àngel (1998), el seu
espurnejant debut en el
món de la narrativa, Mirada

(2001), la novel·la que va confirmar
que no era flor d’un dia, i aquest Tota
la vida que la converteix en una nar-
radora a tenir en compte– Ada Cas-
tells ha anat polint una veu especi-
alment irònica i afermant un estil
d’una claredat i precisió que s’agra-
eixen perquè està a anys llum dels
artificis i impostures practicats per
molts joves narradors que emmas-
caren amb malabarismes la buidor
de les seves propostes. Però també ha
donat proves d’una ambició literària
encomiable, d’una decidida voluntat
de no deixar-se acovardir a l’hora
d’abordar històries cada cop més
complexes –per temàtica i per for-
ma–, que la situen amb ple dret en
el que hauria de ser la literatura (un
art que ha viscut millors moments,
com deduirà qualsevol amb el cap
prou ben moblat que s’aboqui a les
llistes de vendes del nostre món
globalitzat). Els pot semblar absurd
que ho destaqui, però començo a es-
tar cansada dels que embruten pa-
per explotant, un cop i un altre, la
mateixa fórmula, explicant, un cop i
un altre, la mateixa història, i repe-
tint, un cop i un altre, els mateixos
tics amb l’única intenció de fer di-
ners (no es tracta de ser un geni ín-
tegre que malviu en unes golfes amb
bohèmies goteres i encara més bo-

hemis rau-raus d’estómac, però si la
finalitat última d’un narrador ha de
ser omplir-se les butxaques, pagar-se
unes vacances exòtiques i farcir els
prestatges de fastbooks de consum
ràpid que esclerotitzen les neurones,
el millor que podem fer és tancar la
barraca). Quan topem amb algú que,
com Castells, s’arrisca, ens reconci-
liem amb la lectura.

PARLAR DE L’AMOR ROMÀNTIC
Quin risc hi ha a Tota la vida?, poden
preguntar-me. No els diré que parlar
de l’amor –es poden estalviar els
somriures de suficiència, tot i que
entre els nostres contemporanis, so-
bretot els més joves, és un tema que
perd pistonada a marxes forçades i si
París bé valia una missa, un tema tan
universal es mereix un esforç d’ori-
ginalitat, d’autenticitat i d’experi-
mentació, no troben?– sinó tenir la
gosadia de parlar de l’amor romàntic
en aquests temps tan descreguts. I
aquí facin-me el favor d’interpretar
romàntic en les seves dues accepcions:
a) la que fa referència a abrandades
personalitats com ara Shelley, Byron
i Goethe i a desmesurats personatges
com el jove Werther, i b) l’adjectiu
amb què tendim a qualificar les per-
sones que consideren l’amor com
una de les belles arts, que creuen
malaguanyada una vida sense amor i
que per amor moririen sense pen-
sar-s’ho. D’aquest amor parla Ada
Castells en una novel·la que, per no
deixar-se res al tinter, són dues: la
mirada enamorada i extasiada de la
jove Sílvia sobre el pintor romàntic
Caspar David Friedrich, i la tortuosa
història d’amor d’aquesta mateixa jo-
ve amb un altre pintor, Vicent, que ni
per ubicació temporal ni per esperit
podrà mai ser titllat de romàntic.

Dues històries que s’encavallen des
del moment que Sílvia Reixard, una
escriptora amb aspiracions de deixar
marca en la història de les lletres,
vampiritza fets de la vida –sobretot
sentimental– de Caspar David Frie-
drich, el pintor de qui està escrivint
una biografia, i pretén reviure’ls amb
Vicent, un pedant impresentable que
pinta amb els dits i juga a épater les
bourgeois. L’única marca possible d’a-
quest joc tan perillós és la que queda
sobre la pell de l’ànima de la pobre
Sílvia, esperit inadaptat a aquests
temps materialistes, que ha trobat la
seva ànima bessona en el Friedrich
que abraça els arbres i busca el Tot-
poderós en la natura. Una Sílvia mu-
tilada per la mort sobtada del pare
(mutilació que traspassa al seu bio-
grafiat, orfe de mare) i a mercè d’una
mare manipuladora i dominant, que
es resisteix a perdre el seu somni
d’amor romàntic i el busca –el força
fins i tot– en la relació amb un Vicent
que juga amb ella fins a humiliar-la.
Una doble línia argumental que per-
met a Ada Castells reflexionar sobre
la solitud, la gelosia, la por a enfron-
tar-se al destí, el pes de les nostres
circumstàncies i l’ambivalent paper
de les nostres il·lusions i esperances,
que poden alegrar la nostra vida però
també devastar-la. Fenòmens romàn-
tics, sí, però també ben vigents en
l’actualitat.

LES DUES CARES DE L’ART
Tota la vida és una novel·la perfumada
amb els ecos fatalistes de Romeu i Ju-
lieta (tots som joguines del destí), amb
una heroïna entestada a viure en
aquests temps de l’infern són els altres
les mateixes passions que la Marian-
ne de Seny i sentiment, atrapada entre
dos homes que són les dues cares de
l’art, el torturat Friedrich que hauria
pogut ser Pollock, i l’infame Vicent
que hauria volgut ser Toulouse-Lau-
trec però només és un canalla fatu. I
per sobre de tots, el shakespearià
fantasme del pare, que la fa ser
Hamlet quan hauria hagut de ser
Ofèlia. Veniu, nimfes. Acosteu-vos,
deesses. Planyeu la pobre Sílvia per la
seva dissort i saludeu la radiant Ada
pel seu atreviment. I vosaltres, lec-
tors, disculpeu aquest romàntic final
de crítica. Ha sigut un rampell irre-
sistible.


