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Anna Vilaseca recupera els setanta

L E S G U A N Y A D O R E S D E L P R E M I D O N N A

La ment d’una terrorista
D A V I D C A M I N A D A

Anna Vilaseca, La terrorista
desarmada. Menció especial
premi Donna. Edicions 62.

Barcelona, 2002.

E
n un temps en què el
terrorisme i l’ame-
naça terrorista s’han
posat en la primera
plana de l’actualitat

(pensem en els atemptats de
l’11 de setembre als EUA i la
croada antiterrorista del pre-
sident Bush) i en què la situ-
ació al País Basc i el clima de
violència que s’hi viu posen
constantment en relleu una
realitat irresolta, la violència
armada és un tema atractiu i
interessant no només des del
punt de vista social i polític
sinó també literari. Diversos
autors han escollit en els úl-
tims anys el terrorisme com a
temàtica novel·lística. Penso
ara en el guardonat Gabriel
García Márquez, que l’any
1996 abordava en el seu Noti-
cia de un secuestro l’onada ter-
rorista i de segrestos contra
polítics, periodistes i empre-
saris a Colòmbia. Conflictes
com ara el d’Irlanda del Nord
i del País Basc han atret tam-
bé l’atenció dels escriptors.

La terrorista desarmada, pri-
mera novel·la de l’escriptora
Anna Vilaseca, que va obtenir
una menció especial del pre-
mi Donna 2001, és una bona
aproximació al fenomen ter-
rorista i a la psicologia de qui
decideix agafar les armes per
defensar un ideari polític.

Vilaseca situa la seva no-
vel·la a la Catalunya dels anys

70 i, al llarg de les seves
pàgines, la seva prota-
gonista, l’Aurora, viurà
els agitats anys d’opo-
sició al règim franquis-
ta, les reunions clan-
destines, l’efervescèn-
cia política a la
Universitat de Barcelo-
na, la repressió policial
i l’execució de Puig
Antich. En aquest sen-
tit, La terrorista desarma-
da reflecteix el clima i
el sentiment propis
d’aquells anys, d’incer-
tesa però també d’a-
passionament i lluita
respecte a un futur de-
mocràtic. La novel·la
permet recordar (als
qui hagin viscut aquell
període) o conèixer (als
més joves) aquella èpo-
ca de la història recent.
I, sens dubte, això és
positiu. Però aquest no
és el principal mèrit
del llibre, perquè en
anys de commemora-
ció del primer quart de segle
de la Transició democràtica,
els mitjans de comunicació
han explicat de forma àmplia
els fets i esdeveniments vis-
cuts en aquell període.

MENTALITAT TERRORISTA
L’obra de Vilaseca és interes-
sant sobretot perquè explica i
aborda la psicologia i la
mentalitat d’una terrorista.
El llibre explica la història de
l’Aurora, una noia commoci-
onada per la desaparició del
seu pare, Màrius Altiseny, un
catalanista i pegagog recone-

gut, als anys 60. La mala re-
lació de la noia amb la seva
mare acostarà l’Aurora cap a
la soledat i, anys després, a
través del seu nòvio, el Marco,
descobrirà la lluita armada.
L’Aurora coneixerà directa-
ment i en primera persona el
funcionament d’un escamot
terrorista, del qual serà un
membre actiu. La noia conei-
xerà també un oficial de l’e-
xèrcit, l’Evaristo, a qui vol
utilitzar, en un primer mo-
ment, com a font d’informa-
ció per cometre un atemptat.
Marcada pel seu passat, a

l’Aurora les coses li passen
molt ràpid, gairebé hi està
atrapada. Un destí inevitable
a menys que lluiti amb va-
lentia per sortir-ne.

El llibre està dividit en dues
parts. En la primera,
titulada A l’ombra d’un
fantasma, l’Aurora està
commoguda per la
mort del Marco. I cada
capítol comença de la
mateixa manera: “La
nit que van matar en
Marco...”. Un recurs es-
tilístic molt eficaç.
L’Aurora és combativa,
rebel, violenta. La seva
vida és plena de fan-
tasmes, de realitats de-
formades, de desconei-
xement. En la segona
part, amb l’encapçala-
ment Desarmar el fan-
tasma, l’Aurora comen-
ça a replantejar-se,
qüestionar-se, posar en
dubte, la seva actitud i
estratègia envers la re-
alitat. Desarmar el fan-
tasma.

La terrorista desarmada
és un llibre interessant.
Està escrit d’una forma
àgil, que convida a la
lectura. I també amaga
alguna sorpresa. Però

sobretot és un bon estudi psi-
cològic d’una persona que,
marcada pel seu passat, s’a-
costa al terrorisme. El mateix
títol, La terrorista desarmada,
dóna compte d’aquest context
psicològic o vital. Una terro-
rista desarmada, en el sentit
de vitalment desprotegida,
indefensa, aïllada.

Anna Vilaseca, que ha tre-
ballat de mestra i ha col·labo-
rat en la millora de l’educació
amb estudis psicològics, posa
en relleu, al final del llibre, la
seva vocació o finalitat peda-
gògica.

Buscant nous camins
P A U J O A N H E R N À N D E Z

Mercè Foradada, En el
prestatge. Guanyadora premi

Donna. Edicions 62.

Barcelona, 2002.

U
na de les primeres
coses de què pren
consciència tot no-
vel·lista és que totes
les històries possi-

bles han estat ja explicades i
totes les revisions possibles
dels clàssics han estat ja escri-
tes. Suposo que més o menys
totes les professions deuen te-
nir el seu moment de presa de
consciència desagradable i
més o menys previsible: al
capdavall, portem explicant
històries des de temps homè-
rics, i, desenganyem-nos, l’es-
pècie no té un ventall de sen-
timents i interaccions prou
ampli com per cobrir tot
aquest gavadal d’anys. Fins i
tot la combinatòria té els seus
límits.

Per això he de reconèixer
que sento un respecte especial
quan trobo un novel·lista que
prescindeix obertament i ma-
nifesta de qualsevol pretensió
d’innovació o descobriment i
fa front cara a cara a un tema
tractat i més que tractat des de
tots els angles possibles. És
com aquell moment en què el
torero canvia la seda per la
percala, es planta davant
sis-cents quilos de bèstia i, per
molta mania que li tinguis a la
tauromàquia, li has de reco-
nèixer el valor.

Això és exactament el que fa
Mercè Foradada a la novel·la
En el prestatge, guanyadora de
l’edició 2001 del premi Don-
na, que intenta tirar endavant
un tema tan ple d’il·lustres
com és el de la dona sola de
classe mitjana que, arribada a
una certa edat, amb el marit
fora d’escena i els fills de sobra
criats, intenta trobar un nou
sentit a la vida. En aquest cas,

la protagonista, la Gràcia,
professora d’institut, divorcia-
da i amb tres fills ja adults,
entra en la cinquantena tot
buscant en la literatura –i so-
bretot en la novel·la que somia
d’escriure– nous camins per a
la seva existència. Un temps
passat a la vora del mar, amb
el prestatge carregat de llibres
de referència per a ella –és
constant la referència a Sa-
lambó– obriran els camins
per trencar la solitud.

Novel·la fortament intros-
pectiva, En el prestatge se sus-
tenta en un intel·ligent joc de
veus narratives, que alterna
una narració omniscient amb
la veu i les reflexions de la
protagonista, personatge sòli-
dament construït i amb una
xarxa de relacions que el lec-
tor fa ràpidament seves. Tot
plegat, narrat amb una prosa
àgil, alhora sòbria i expressi-
va, que recorre amb naturali-
tat al col·loquialisme.

Aquests aspectes positius,
però no són suficients per fer
que la novel·la surti triomfant
del difícil repte d’anar més
enllà d’un tema molt tractat i
en el qual, a més, les compa-
racions són inevitables –estic
pensant, per posar només un
exemple, en l’extraordinària
Cames de seda, de Maria Mercè
Roca–. L’autora no aconse-
gueix aportar res de nou al
tema, ni tan sols a través del
joc metaliterari que tracta de
construir amb les lectures i el
projecte de novel·la de la pro-
tagonista. Un joc que, com
passa tan sovint amb els pro-
fessors de literatura que in-
tenten parlar-ne a un públic
adult i mitjanament llegit, no
va més enllà d’un conjunt de
llocs comuns bellament enfi-
lats. El llibre, en resum, no
triga gaire a sonar a buit i a fer
pensar al lector cada cop amb
més insistència en models
clarament superiors.

Un llibre que no acaba de
reeixir ni de convèncer, però
que hauria de cridar-nos l’a-
tenció sobre una autora, Mer-
cè Foradada, amb grans possi-
bilitats i que, n’estic conven-
çut, tard o d’hora farà la seva
gran novel·la.

➤ ➤ ➤

‘Erec y Enide’
és una novel·la
molt completa,
rodona, amb
molt text i
subtext per
analitzar

telegràfica –potser només en
les dèries sexuals d’uns i altres
l’autor perd una mica la con-
tenció i s’hi recrea–, però
sempre d’una efectivitat mà-
xima: el text, la forma, al ser-
vei del fons, però sense perdre
de vista l’estètica. I la ironia i
l’humor estan sempre pre-
sents com els elements neces-
saris –per a l’escriptor, per a
reconèixer-se a si mateix en
allò que escriu més que per-
què siguin coherents dins de
la novel·la– a l’hora de salpe-
brar el plat.

Pel que fa a la reflexió vital
que planteja Erec y Enide
–dues vides al final del camí;
dues més que tot just co-
mençen a viure-morir; més
una de nova encara a les
portes–, és el personatge de
Madrona Mistral de Pamies el
que esdevé clau, bé a través
del seu monòleg, obvi, bé a
través de les referències que
en fa en el seu Julio Mata-
sanz. De fet, com passa amb
Julio y Myrna, Madrona i Ju-
lio són veus complementàri-
es, impossible una sense l’al-
tra, impossible entendre el
final de la vida tant des de
l’egoisme (Julio) com des de
la generositat (Madrona),
possible aquesta per la seva

capacitat econòmica i per
una visió de la vida amable,
també de burgesa amable.

Erec y Enide és una novel·la
molt completa, rodona, amb
molt text i subtext per analit-
zar, per dir una pedanteria
pròpia d’acadèmics, de les
quals –de vegades– es burla el
mateix Montalbán. En un co-
mentari de duel de Far West
com aquest, desenfundant al
més ràpidament possible, es fa
difícil abraçar tants i tants per-
fils com té. Però parafrasejant
Julio Matasanz, que a la vegada
copia un famós crític nord-a-
mericà, si la novel·la “más com-
plicada puede resumirse en diez lí-
neas”, aquesta també, i el co-
mentari més exigent pot que-
dar en poc més que una “oración
compuesta”, que ni tan sols ha de
ser brillant: Erec y Enide és l’a-
daptació en clau política –i
vital– d’una llegenda artúrica
amb què l’autor vol demos-
trar, entre altres raonaments,
el possible ús mestís-popular
d’un text medieval i, per tant,
aparentment hermètic; una
novel·la desesperançada i es-
perançadora a la vegada; una
novel·la de dones fortes i sàvi-
es; una novel·la molt literària
per revaloritzar la literatura i
donar-li, i reconèixer-li, una
capacitat d’intervenció en la
realitat; una novel·la de com-
promís.


