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Assaig
Sortir de mare. De
l’última contracció a
la primera reunió de
l’escola bressol
Ada Castells
Empúries. Barcelona, 2006

Laura Castillo

“En un indret de la
Serralada Litoral,
el nom del qual no

vull recordar, vivia i encara
viu una mare de les de maxi
cosi al cotxe, cobertura im-
permeable, cotxet heretat i
muntanyes de bolquers”.
Amb aquesta primera refe-
rència còmplice al Quixot i
al seu estoic protagonista,
Ada Castells inicia la seva
particular odissea a través
dels maldecaps, paranys i
perills de la maternitat.

Sortir de mare, a diferèn-
cia dels tres llibres anteriors
de l’autora, que eren
novel·les, és un llibre basat
en els articles publicats a
l’AVUI. Una capseta de pín-
doles breus i directes, espe-
cialment dissenyades per a
les mares i pares quixotes-
cos (haberlos haylos) que no
tenen temps per a roman-
ços que no siguin extrets de
les revistes Ser padres i Mi
bebé.

Perquè si hi ha alguna
cosa que cal destacar del lli-
bre és el seu to àcid de cítric
estiuenc, el sarcasme per
riure’s d’un mateix i la sen-
zillesa i contundència a
l’hora d’exposar les idees.
Una veu personal que l’au-
tora ha anat polint al llarg
de la seva trajectòria com a
novel·lista, periodista i
col·laboradora en diversos
mitjans.

Crítica

Però que no s’equivoquin
els lectors que cerquen un
manual d’instruccions per
acabats d’aterrar en el món
dels nounats. Com afirma
l’autora, no calen més ins-
truccions –ja tenim les de
l’àvia, la tieta vegetariana i
la veïna del cinquè–. El que
ens cal és una mica més
d’humor, de sentit comú o,
com afirma Ada Castells,
“d’instint de mamífers”.

Les reflexions satíriques de
l’autora no es limiten a les
primeres contraccions i a la
primera reunió de pares te-
morosos i emocionats a l’es-
cola bressol, com s’afirma a
la portada. Sota l’excusa de
la maternitat, l’autora pas-
seja la seva mirada aguda
per temes com la molts
cops fictícia igualtat de
sexes; la publicitat enga-
nyosa de les joguines i espa-
guetis d’espinacs; les políti-
ques educatives i els dar-
rers corrents pedagògics
que s’obsessionen a no
traumatitzar els infants,
passant per les reivindica-
cions de la llengua catalana
en l’etiquetatge.

Els sapiens sapiens sem-
bla que tinguem això de la
maternitat més que con-
trolat, amb màquines que
detecten el perquè dels
plors dels cadells, àvies pos-
tisses que ens anuncien piz-
zes casolanes envasades i
nens que es tornen rossos
de felicitat al posar-se els
bolquers de torn. Potser
l’únic que ens fa falta ara,
després de tota aquesta pi-
rotècnia comercial, és tocar
de peus a terra i amanir-nos
el dia amb una píndola
d’ironia unidosi. Tranquils.
Sortir de mare no té con-
traindicacions.

Narrativa
Foc latent
Lluïsa Forrellad
Angle Editorial. Barcelona, 2006

Joan Agut

Després de 53 anys
de silenci literari,
Lluïsa Forrellad
(Sabadell, 1927)

ha irromput en el món de
les lletres catalanes amb
una novel·la de 600 pàgines.
L’autora havia guanyat el
premi Nadal el 1953 amb
Siempre en capilla, que va
tenir una bona acollida de
públic i crítica. Retornada
de l’anonimat i les ombres,
Lluïsa Forrellad ha declarat
que mai no ha deixat d’es-
criure i que té vuit novel·les
acabades. El que no explica
l’escriptora és el seu pas a la
narrativa catalana, sempre
que, tot pot ser, la novel·la
que acaba de publicar no
hagi estat escrita en castellà
i traduïda per un negre.

Foc latent narra la vida
de Pol Caselles, des del seu
naixement el 1875, el dia de
la restauració borbònica,
fins a la Setmana Tràgica de
juliol del 1909. El Pol, fill de
pare desconegut i mare
morta durant el part, passa
la seva infantesa en una
propietat agrícola de l’Alt
Camp. Després de recórrer
mig país com a jornaler
entra a treballar de servent
en una gran mansió de Sar-
rià, propietat del baró de Ju-
neda. A la casa hi viuen els
barons, l’Isidre i l’Amèlia,
matrimoni jove no consu-
mat a causa de la paràlisi
que afecta al senyor baró.
Més endavant el Pol esde-
vindrà hereu i propietari de
la finca de l’Alt Camp i l’Isi-

dre morirà. El Pol i l’Amèlia,
que sempre s’han estimat
en silenci, es casaran i ani-
ran a viure a Barcelona.

Crònica social. La novel·la de
Forrellad és la història de
l’ascensió social d’un ésser
de la terra que esdevé pro-
pietari rural i burgès barce-
loní. El llibre és també la
crònica social i política dels
turbulents temps del tom-
bant de segle, amb la pèrdua
de les colònies, l’agitació po-
lítica, les bombes anarquis-
tes, les vagues obreres, la re-
pressió autoritària, l’eclosió

del catalanisme polític, el re-
publicanisme de Lerroux i
la Setmana Tràgica, que ens
és explicada dia a dia per un
barceloní burgès.

Foc latent té moltes ca-
racterístiques per ser un lli-
bre popular: una història
d’amor, una mica d’intriga i
molta informació històrica.
La novel·la manté un bon
ritme i la història està ben
travada. En conjunt, la no-
vel·la de Lluïsa Forrellad és
una obra que es fa llegir,
amena i entretinguda,
sense ser una peça literària
de primer ordre.

De terrelló a burgès

Ironia en
píndoles unidosi

La narradora Ada Castells. MIQUEL ANGLARILL

Narrativa
Obras completas.
Tomo 1
Norah Lange
Beatriz Viterbo
Rosario, Argentina, 2006

Jordi Carrión

L’editorial argentina
Beatriz Viterbo va
publicar el 2003

Varia imaginación, de
Sylvia Molloy, un recull de
textos híbrids que compar-
tien la inspiració autobio-
gràfica. L’any passat, el ma-
teix segell editava Cómo
me reí, una novel·la de
César Aira. La coherència a
què es deuen els bons catà-
legs es revela en dos trets
paratextuals del primer

volum de les Obras com-
pletas de Norah Lange
(1905-1972). D’una banda,
el pròleg és de Molloy; de
l’altra, a la solapa Aira hi
diu que Cuadernos de in-
fancia (1937), el més im-
portant dels llibres de
Lange reunits, és un dels
més bells i lluminosos lli-
bres de memòries infantils
que s’hagin escrit en la lite-
ratura hispanoamericana.

Llum i bellesa. La col·lecció
d’instantànies de la infàn-
cia que Lange va aplegar en
aquests quaderns es carac-
teritza per la llum i per la
bellesa. En algun moment,
el jo constata que la ten-
dresa va presidir aquells
anys, malgrat la mort del
pare i altres incidents ne-
gatius. La forma de narrar

aquella tendresa i aquella
absència és una prosa molt
mesurada, dosificada en
capítols breus, en què el li-
risme i la retòrica dels lli-
bres de joventut són final-
ment superats.

Els seus primers llibres
de poesia i de ficció, i fins i
tot 45 días y 30 marineros
(1933), una falsa novel·la
basada en el viatge real en
vaixell que Lange va fer de
Buenos Aires a Oslo, evi-
dencien que tenia l’empen-
ta, l’ofici i la mirada que ne-
cessita tot escriptor(a),
però que encara no tenia el
que s’acostuma a anome-
nar una veu pròpia. Una
veu que sí que demostra
haver assolit el 1937.

En el pròleg, Molloy sub-
ratlla la importància de la
mirada en la poètica de

Lange. En el relat de viatge
són freqüents les al·lusions
a la mirada blava dels ma-
riners relliscant per la seva
pell de dona. Als quaderns
d’infància, en canvi, l’èm-
fasi recau en la mirada prò-
pia, en la nena que observa.

Figura individual i poderosa.
Suposo que en l’equilibri
entre els dos extrems es va
moure l’existència de
l’única dona d’un grup en
què destacaven figures
com el seu amic Borges i el
seu marit, Oliverio Giron-
do. Un segle després del
seu naixement, Lange ja
pot ser vista com a figura
individual i poderosa.
Aquest projecte permet, fi-
nalment, la lectura que re-
clamava des de fa almenys
setanta anys.

Literatura i mirada

Forrellad ha escrit una novel·la històrica. MIQUEL ANGLARILL

Bases de
la premsa
moderna

Assaig
El arte del periodista
Rafael Mainar
Destino. Barcelona, 2006

Xavier Filella

Destino publica el
manual de periodis-
me que l’aragonès

Rafael Mainar va escriure
fa gairebé cent anys. Mai-
nar, que va treballar en di-
ferents rotatius barcelo-
nins, entre els quals Dia-
rio del Comercio i El
Noticiero Universal, va
avançar en aquest llibre
els fonaments del que des-
prés han estat les bases de
la premsa moderna.

El arte del periodista,
que alertava de la necessi-
tat de potenciar els aspec-
tes industrials del perio-
disme, pretenia influir en
la transformació dels vells
rotatius en modernes em-
preses de comunicació.

Professionalització. Això,
explicava l’autor, no tan
sols havia d’impulsar la
professionalització dels pe-
riodistes, sinó que era una
condició que havia d’afavo-
rir la independència de
criteri, fins llavors molt lli-
gat a qüestions ideològi-
ques. Rafael Mainar hi pro-
pugna l’ús d’un estil acces-
sible i de fàcil comprensió
per al lector, i reflexiona,
entre moltes altres qüesti-
ons, sobre la tirania de l’ac-
tualitat, l’estructura dels
diaris i la mateixa actitud
del periodista.


