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L’autora suïssa Zoë Jenny ha publicat la seva segona novel·la

Viaró cap a la soledat
N A R R A T I V A B À R B A R A B R A N C O

Zoë Jenny, La crida del cargol de mar.
Traducció de Mariona Gratacòs.

Quadrens Crema. Barcelona, 2002.

“L
a meva generació és
muda. L’única cosa que
he fet amb el meu llibre
ha estat constatar una
realitat”. Així de cate-

gòrica es mostrava la jove autora su-
ïssa Zoë Jenny, fa cinc anys, en parlar
de la seva primera novel·la, L’habitació
del pol·len. Aleshores la seva obra va
crear un debat generacional a Ale-
manya, va guanyar el premi Aspekte
1997 i va ser premiada pels lectors
amb la compra de més de
vuit-cents mil exemplars. Ara,
Quaderns Crema també publica
la traducció catalana de la seva
segona novel·la, La crida del cargol
de mar. Un llibre amb el qual
l’autora reprèn, en certa mane-
ra, la temàtica de la seva obra
anterior: la incomunicació. L’e-
xistència d’un conjunt de perso-
natges que viuen ofegats en la
seva soledat, en la incomprensió,
en el buit. Una història de la
pèrdua de la parla, de la desapa-
rició en el silenci, que resulta ser
el darrer refugi per a una ado-
lescent.

ABANDONADA A CASA L’ÀVIA
La novel·la arrenca quan l’Eliza
és abandonada per la seva mare
a casa de l’àvia, una vella in-
compresa a qui només l’Eliza
arriba a entendre i amb qui tin-
drà un relació al més pur estil
heidinià. A partir d’aquí el temps
avança però la vida de la jove no
s’arregla. Al contrari, els seus
somnis s’esmicolen un rere l’al-
tre abans d’esdevenir reals i,

sense triar-ho, es veu abocada a for-
mar part d’un conjunt de relacions
familiars laberíntiques. En poc temps
la mort de l’àvia Augusta la retorna a
un món desèrtic que coneix prou bé.
Ha de créixer en silenci en un orfenat
amb l’única companyia d’un cargol
de mar que estableix per a ella un
pont amb la seva soledat i la retorna
a l’àvia, al magatzem on havien viscut
totes dues, a la vida. L’Eliza viu la
prolongació d’una infància cruel i
angoixada. I mentre consumeix la se-
va pubertat entre les parets d’un
centre d’acollida, l’autora, farcida
d’intenció, traça també l’existència
isolant d’un logopeda i una modista

rics. Ho fa amb un llenguatge im-
pressionista, gairebé poètic, en gran
mesura descriptiu i centrat en la
quotidianitat. Jenny s’estalvia qual-
sevol paraula supèrflua i innecessà-
ria. Narra amb precisió i amb un
llenguatge que busca l’excel·lència en
l’expressió.

Per omplir la buidor que l’assetja,
aquest metge decideix adoptar una
criatura, l’Eliza, destriada entre les
altres perquè no parla. “L’Eliza calla-
va i se sentia molt orgullosa cada ve-
gada que aconseguia passar tot un dia
sense dir ni una sola paraula. Amb
l’àvia la gent tampoc hi parlava. Tan
bon punt apareixia es feia un silenci

de ferro entre els habitants del po-
ble”. Però a diferència de l’Eliza Do-
olitle del Pigmalió de Shaw, aquesta
Eliza no esdevindrà en pocs mesos
una gran senyora gràcies a la logo-
pèdia, sinó que es mantindrà al seu
món solitari, en silenci davant els
ulls dels altres però amb un clamor
a l’interior que demana ajuda. Tot
això amb l’agreujament d’un pa-
drastre que abusa d’ella, una ma-
drastra absent i un germanastre
amb qui es comunica però que aca-
barà ingressat en un psiquiàtric,
“un edifici en forma d’embut que
s’empassava tot el que la ciutat no
volia al carrer”. I és que els fills, dis-
culpin l’entremesa, no serveixen per
solucionar els problemes de comuni-
cació.

Jenny no aconsegueix amb La
crida del cargol de mar crear
imatges i metàfores amb tant
valor poètic com les del seu pri-
mer llibre, aquí només les tro-
bem al primer capítol, però el
cert és que assoleix una estruc-
tura més concisa. Quatre capí-
tols subdividits en fragments
breus, amb un final sempre
conflictiu que provoca expecta-
ció constitueixen el camí traçat
per Jenny per aconseguir copsar
la indiferència d’algunes vides.
Un viaró que porta cap a la soli-
tud. En el fons una història d’a-
mor, del mal que provoca la seva
absència. I és que si la infància
significa una certa quota d’esti-
mació i seguretat provinent de
dos pares, aleshores l’Eliza sem-
bla no haver viscut aquesta eta-
pa. En definitiva, una novel·la
curta que es llegeix tan ràpid
com s’oblida però que val la pe-
na com a proposta de reflexió i
d’anàlisi sobre l’actitud d’una
generació. Per segona vegada
Zoë Jenny crea un testament
dels nostres dies.

Àlbum de família
N A R R A T I V A

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

Miquel Martínez, Nòmina de dubtes.
3r premi Ulisses de narrativa.

Tàndem Edicions. València, 2002.

L
a tercera edició del premi
Ulisses de narrativa, convoca-
da a finals de l’any passat, la va
guanyar el periodista, narra-
dor, poeta i traductor Miquel

Martínez (Vila Joiosa, 1959) amb Nòmi-
na de dubtes. Un títol que fa el número
set de la producció particular de l’autor
i que acaba d’aparèixer aquests dies
dintre de la col·lecció Valències de l’edi-
torial Tàndem.

Tot i la seva aparença formal de no-
vel·la no seria inexacte dir que Nòmina
de dubtes és, de fet, un detallat àlbum de
retrats de personatges i de situacions
referits a la família de Blai Miralles, el
personatge central al voltant del qual
s’articula tota l’estructura referencial
del llibre.

Fragmentat en textos de curta exten-
sió distribuïts al llarg de les més de du-
es-centes pàgines del llibre i seguint un
cert ordre cronològic (tot i que no es-
tricte), les evocacions de Blai Miralles
abasten gairebé tot el segle XX ja que
comencen el 1915 amb una anècdota
protagonitzada pel seu avi matern i
acaben el 2001.

Tot i que Miquel Martínez no ha de-
finit en cap moment el seu llibre com
una obra de caràcter autobiogràfic és
evident que les característiques del seu
personatge i l’entorn geogràfic per on
desenvolupa la seva existència remeten
de manera molt directa a les seves ex-
periències personals. De fet el que per-
cebem tan bon punt ens capbussem en
la lectura de Nòmina de dubtes és la seva
penetrant aroma de pàgines viscudes,
d’històries recollides per una orella
atenta en sessions familiars per boca
dels seus mateixos protagonistes o, si
més no, de persones que les han viscut
de molt a prop. És potser per això que a
Nòmina de dubtes destaquen més els
apartats en els quals l’eix argumental és

la descripció d’un personatge que
aquells altres en què s’explica una situ-
ació anecdòtica.

PRINCIPI I FINAL
El llibre comença amb un magnífic ca-
pítol en què es descriuen les primeres
impressions d’un nadó (el naixement de
Blai Miralles el 1959) des d’un punt de
vista narratiu molt proper a ell mateix
i acaba amb una insòlita tertúlia en el
cementiri de la Vila Joiosa entre Blai i els
seus familiars morts. Gairebé un consell
de família convocat a propòsit de l’arri-
bada a ultratomba de la notícia de l’e-
xistència d’un projecte de novel·la –ti-
tulada, esclar, Nòmina de dubtes– en la
qual tots els presents surten retratats.
Una circumstància que permet a l’autor
posar en boca dels difunts petits vicis i
presumpcions ben humanes i normals.

Són dos capítols importants que l’au-
tor ha posat en llocs significatius –a
l’inici i al final del llibre– i en els quals
se la juga. Se la juga i, al meu parer, se’n
surt de manera prou airosa, val a dir-ho.
Sobretot si tenim en compte que optava

per una via en què la més lleu rellis-
cada el menava cap a un cruel nau-
fragi. En la resta del llibre el balanç és
més desigual tot i que l’habilitat de
Miquel Martínez li permet sortir airós
en la majoria de les situacions. Per si
a algú li serveix d’orientació diré que
les meves predileccions van pels capí-
tols dedicats al fugitiu de Fontanars, al
dels amors de la tieta Virgínia i l’Eu-
sebi, al que descriu la desventurada
existència de Joan, i el penúltim, que
narra la visita que fa Blai, acompanyat
pel seu fill, als carrers de la seva in-
fantesa.

Com en qualsevol àlbum de retrats
familiars no totes les fotografies tenen
el mateix grau de nitidesa ni idèntic
nivell de qualitat. De vegades, fins i
tot, per uns ulls forasters els enqua-
draments triats o els temes d’algunes
fotografies poden semblar mancats de
significat ja que només tenen explica-
ció plausible des de la perspectiva del
retratista que sap què buscava en el
moment de prémer l’obturador de la
càmera.

Crec que Nòmina de dubtes ha de ser
adoptada pel lector d’aquesta manera.
Com un àlbum de records personals
que algú, ben intencionat i amb bones
aptituds per a la comunicació, ens està
presentant. El resultat final és una
lectura amena i sense més pretensi-
ons. Plàcida ben sovint. Els objectius,
per tant, cal donar-los per coberts.


