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Amor, desamor i violència
A N N A T O M À S

N A R R A T I V A

Glòria Llobet,
Llàgrimes de quitrà.

Premi Pere Calders 2004.
Proa. Barcelona, 2005.

L’
amor, viscut amb
intensitat, pot ser
creatiu o destruc-
tiu. Quan és crea-
tiu fa aflorar una

exaltació positiva que porta les
persones a viure en plenitud,
mentre que si és destructiu
cerca l’anorreament de l’altre.
Directament, sense pal·liatius.
La darrera novel·la de Glòria
Llobet (Barcelona, 1956) narra
en primera persona el viacru-
cis de la violència de gènere,
un viacrucis de llàgrimes ne-
gres, aquelles de l’espera llar-
ga, del temor pregon, de la ca-
tàstrofe que se sap ineludible.

Mestra i escriptora, els pri-
mers passos de Llobet pel món
de la narrativa la van dur a es-
criure per a joves. En aquest
camp ha obtingut el premi
Vila de l’Eliana amb Què t’an-
goixa, Núria? i el premi de nar-
rativa juvenil Enric Valor amb
Malgrat la boira. Darrerament
s’ha abocat a la narrativa adre-
çada als adults, amb obres com
ara Els ulls del mirall i El cor de les
pedres, guanyadora del premi
Joanot Martorell l’any 1999.
Ara ens presenta una història
colpidora sobre la violència se-
xista, el xoc de cultures i el fa-
natisme religiós, temes que,
dissortadament, protagonit-
zen la vida de massa dones al
nostre país.

Basat en fets reals, el llibre és
la història de la Raquel, una

barcelonina que a finals dels
70 estableix una relació amo-
rosa amb el Youssef, un immi-
grant egipci. La seva família i
amigues posen el crit al cel
quan saben que ell és musul-
mà, però aquests comentaris
no fan sinó ratificar la seva de-
cisió de casar-s’hi. “Tenia la im-
pressió que jo estava per da-
munt d’elles perquè no tenia
els seus prejudicis”. Però en ell
hi ha una mena de rancúnia
sorda i negra. “El seu caràcter,
les seves susceptibilitats i tot
el seu bagatge cultural afecta-
ven de manera directa la nos-
tra relació i la tenyien d’uns co-
lors especials. Em sabia molt
estimada per ell i això em feia

sentir bé. D’altra banda, però,
em capficava i m’angoixava
perquè el Youssef m’exigia una
atenció constant: m’absorbia
enormement, em xuclava
sense que jo me n’adonés. Vaig
començar a viure pendent de
les seves paraules, d’una mi-
rada reprovadora, d’una cella
aixecada un instant, d’un som-
riure burleta”.

YOUSSEF ÉS QUI MANA
En Youssef l’acusa de petita
burgesa a qui mai han discri-
minat pel seu origen, la culpa-
bilitza quan el fan fora de la
feina, i ha de demostrar cons-
tantment que és ell qui mana.
Acusacions, menyspreus, crits,

Glòria Llobet va guanyar el Pere Calders amb ‘Llàgrimes de quitrà’

Entre l’Est i l’Oest
X A V I E R F I L E L L A

A S S A I G

Simona Skrabec,
L’atzar de la lluita. El concepte
d’Europa Central al segle XX.
Editorial Afers. Catarroja-

Barcelona-Palma, 2005.

L’
Europa Central
abasta una franja
geogràfica de lí-
mits boirosos que,
entre l’Est i l’Oest,

s’allarga ben bé des de la Me-
diterrània fins al Bàltic. Entre
els molts significats que se li
han atribuït hi ha des d’una
Alemanya d’amplis contorns,
més o menys vinculada a
l’afany imperialista alemany,
fins a una nostàlgica visió de
l’Àustria anterior al 1914, a
què tant ha contribuït l’italià
Claudio Magris amb llibres
com el divulgadíssim El Danu-

bi (Edicions de 1984). En un cas
i l’altre, l’element definitori
era una errònia idea d’homo-
geneïtat que proposava per a
Centreuropa una unicitat im-
possible que l’eslovena Simo-
na Skrabec combat aguda-
ment a L’atzar de la lluita.

Skrabec, traductora i crítica
literària que des de l’any 1992
resideix al nostre país, exami-
na la profunda diversitat d’una
regió que, com es mostra ex-
tensament en aquest assaig, no
pot ser reduïda a una sola iden-
titat. L’obra ofereix una minu-
ciosa revisió de les aportacions
amb què poetes, novel·listes i
pensadors han contribuït a de-
finir les contradictòries repre-
sentacions del món centreuro-
peu. L’autora enllaça la seva ar-
gumentació amb encertades
cites (que, a més, mai enterbo-
leixen el text) del txec Milan
Kundera, el polonès Czeslaw
Milosz i l’eslovè Danilo Kis,

al contrari. L’autora reivindica
l’exercici de la dissidència dels
artistes, tan sovint requerits a
exaltar la nació o afirmar,
sense més, la pròpia identitat.
La finalitat dels poetes, explica
l’assagista, no és assumir la veu
de la comunitat, sinó més aviat
alçar la pròpia paraula per des-
afiar els excessos de l’ordre es-
tablert. No és que la cohesió so-
cial no sigui indispensable per
sostenir la societat, sinó que cal
limitar-la incorporant dins seu
les forces de la subversió social
fins a crear un equilibrat pro-
cés de transformacions.

Tan sols aquest vaivé entre
l’experiència de pertànyer a
una comunitat i la capacitat de
distanciar-se’n obre l’estreta
porta que condueix a la refle-
xió. El mateix concepte d’Eu-
ropa Central, explica l’assagis-
ta eslovena, va esdevenir, per la
constància de poetes i filòsofs,
el lema per a una visió utòpica
d’Europa que en la dècada dels
80 del segle passat s’oposava
amb força a la inqüestionable
divisió del continent en dos
blocs. Aquesta és probablement
la lliçó més preciosa d’aquest
valuós assaig.
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entre tants altres, fins a bastir
una equilibrada composició
que, tot i repassar l’esdevenir
d’Europa Central al llarg del
segle XX, va prou més enllà de
la historiografia i inclou una
sòlida reflexió sobre el nostre
present que abasta des de la in-
vestigació de les diferents teo-
ries de nació fins a les sinuoses
relacions entre art i societat.

Aquests dos temes són pro-
bablement, a banda de l’acu-
rada presentació del món cen-

treuropeu, els aspectes més re-
eixits d’aquest assaig. Pel que
fa al primer d’aquests temes,
l’autora oposa els seus argu-
ments als que sostenen que cal
homogeneïtzar per progressar,
tal com han practicat durant
decennis els grans Estats nació
europeus. Avui, apunta Skra-
bec, per al progrés econòmic és
més rellevant la competència
intercultural que no una po-
blació reclosa dins el seu món.
No per això, però, l’autora
deixa de reivindicar la parti-
cularitat nacional de tants pa-
ïsos que, al bell mig d’Europa,
són prou més que no la regió
caòtica condemnada a un
etern subdesenvolupament a
causa de la seva heterogeneïtat
a què la condemnava l’antro-
pòleg Ernst Gellner fa tan sols
uns anys.

Que el lector no esperi de Si-
mona Skrabec, però, un vigo-
rós exercici de patriotisme. Ben

empentes, bufetades i violaci-
ons brollen descarnadament
al llarg de les pàgines i la pro-
tagonista esdevé un ésser cada
dia més indefens. I és que,
paral·lelament als maltracta-
ments físics, els maltractadors
van minvant les defenses de la
víctima, com si injectessin un
verí que les paralitzés a l’hora
de respondre als ultratges. “La
meva ignorància i la meva in-
genuïtat eren escandaloses:
però eren així, les coses, ales-
hores. De fet, la violència de
gènere encara no existia le-
galment ni socialment. Ningú
no parlava de dones maltrac-
tades i, per tant, jo no sabia
que existissin”.

La Raquel acaba separant-se,
però aquest pas de per si tan
perillós no suposa la fi del ter-
ror. Han tingut una nena i el
Youssef amenaça de prendre-
li. Se l’endurà a Egipte? Està
en perill, la vida de la nena? Si
fins ara la novel·la ja et tenia
totalment atrapat, a partir
d’aquest punt serà impossible
deixar-la. L’encert del llibre és
el seu dinamisme, la seva agi-
litat, característiques pròpies
de la prosa de Llobet, així com
el fet que no cau mai en la pro-
clama ideològica ni en la
novel·la de tesi. El lector no hi
troba cap descripció supèr-
f lua, sinó un relat punyent
que s’imposa pel propi pes i
que, en estar escrit en prime-
ra persona, fa més proper el
calvari de la protagonista.

UNA NOVEL·LA PUNYENT
Glòria Llobet basteix un llibre
punyent que s’incrusta a
l’ànima, amarant-la de foscor,
com ens passa sempre que lle-
gim al diari un nou cas de vi-
olència de gènere. Escriure
una novel·la com aquesta, con-
tràriament al que pugui sem-
blar, no és fàcil. A més de la di-
ficultat de crear un relat ver-
semblant, l’autor pot caure en
la discriminació o en el pam-
f let ideològic. Llobet exem-
plifica com les diferències cul-
turals fan més difícil la con-
vivència, però sempre deixant
clar que hi ha estrangers mu-
sulmans, jueus, hindús i ori-
entals que poden relacionar-
se fantàsticament amb una
dona provinent d’una altra
cultura i religió. Amb tot, en
acabar el relat tenim la certe-
sa d’haver gaudit d’una bona
i emotiva peça literària.

La finalitat
dels poetes
és desafiar
els excessos de
l’ordre establert,
diu Skrabec


