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Narrativa
Taula reservada
Dolors Borau
Angle Editorial. Barcelona, 2006

Xulio Ricardo Trigo

És freqüent que un pri-
mer llibre sigui una
peça incompleta i des-

ballestada. La inexperièn-
cia, la llunyania dels factors
literaris, la solitud del nou-
vingut. Però cap d’aquestes
qüestions semblen haver in-
fluït en l’estrena de Dolors
Borau (Barcelona, 1963),
potser perquè fa molt de
temps que respira literatu-
ra al costat del seu marit
–reconegut escriptor i edi-
tor–, potser també perquè
hi ha circumstàncies vitals
que demanen la intervenció
de la literatura, del pensa-
ment, per tal d’entendre-les
o, si més no, suportar haver
de conviure-hi.

Dolors Borau emmarca
els seus contes de Taula
reservada amb dos textos
que són record i homenat-
ge d’una filla ja desapare-
guda. L’estranya malaltia
genètica transpira entre la
prosa precisa i rotunda
que fa servir l’autora. Hi
ha, doncs, un ofici fruit de
la maduresa, un saber or-
denar la informació al lec-
tor en un gènere tan sub-
til, tan fragmentari de ve-
gades –fragments de vida,
de temps, imatges retalla-
des com en una fotogra-
fia– que només uns pocs
saben trobar-hi el moment
imprescindible en què allò
resumeix el món que ens
envolta.

Un dels millors contes del lli-
bre és el darrer, La bossa, i
potser també on més ha
concentrat Borau les quali-
tats que apuntàvem: els úl-
tims instants d’una perso-
na estimada que, de sobte,

només sembla un cos que
algú s’ha d’emportar; la in-
tervenció dels veïns, dels fa-
miliars... Un seguit de sen-
sacions que la prosa de
Borau retrata amb la ma-
duresa literària de qui ha
sabut captar els matisos de
l’aire en la derrota. Tot això
per recuperar més tard, per
reconstruir, la memòria, els
crits d’alegria o de tristesa
sense la fisicitat d’aquell cos
ja sense vida.

Tot i destacar aquestes
escenes, s’ha de dir que a
Taula reservada hi ha
també molta vida, un exis-
tir directe que es recolza
en les petites coses: el
menjar, la carícia, la vida
quotidiana treballada com
una petita obra d’art, pro-
pera, massa vista i gasta-
da, però no per això menys
estimulant, més capaç
d’atorgar al nostre entorn
raons i desigs. El millor lli-
bre de contes que he llegit
en molt de temps.

Una estrena amb
ofici i maduresa

Narrativa
El mar
John Banville
Traducció d’Eduard Castanyo
Bromera i Anagrama, 2006.

Jordi Llavina

E
l millor Banville,
sospito, perquè
aquesta vegada
s’ha limitat a ex-
plicar-nos la his-

tòria que ens volia explicar i
alhora ens ha estalviat aque-
lles prolixes consideracions
del cor de personatges que
enfarfegaven les seves
novel·les de mala manera.
Passava, sobretot, amb L’in-
tocable –una llauna de
novel·la, amb tots els res-
pectes i en tots els aspectes–
i no tant, però també una
mica, amb Imposturas.

A El mar hi ha un prota-
gonista, Max Morden, que,
com passa sovint en les
novel·les de l’autor, és un

expert en història de l’art. A
Morden fa poc que se li ha
mort la dona de càncer i
això, juntament amb un
somni que acaba de patir,
motiva que tot d’un plegat
es planti un dia en una casa
vora la mar on havia passat
els estius de fa més de cin-
quanta anys. Hi vol esclarir
algunes coses, la més im-
portant de les quals, un fet
tràgic que em guardaré
prou de revelar i que –mal-
grat les pistes subtils que el
narrador escampa abans de
la revelació final– no conei-
xerem fins al desenllaç de la
novel·la.

‘El mar’ alterna, d’una mane-
ra gairebé indestriable, els
dos moments històrics de la
narració: el suposat present
i el passat de cinquanta anys
enrere. Hi ha, de fet, una
certa insinuació d’especula-
ritat entre tots dos temps. I
un convenciment tàcit que
la primera joventut és el pe-
ríode més important en la

vida d’una persona. L’home
vell, o gairebé vell, busca les
traces de l’adolescent que es
començava a iniciar en l’art
i en la tècnica de la vida (als
estius). Un emmirallament,
primer, per la mare d’una fa-
mília d’estiuejants, i un ena-
morament, després, per la
filla d’aquesta ocupen mol-
tes pàgines delicioses. Tot és
molt més acotat i efectiu que
en novel·les precedents, més
cenyit. L’estil comparatiu de
Banville, aquí no enfarfega
com en llibres anteriors. La
descripció de la vellesa, el ra-
beig en la pintura de l’enve-
lliment, en aquest cas té una
profunditat que jo no sabia
advertir en novel·les prece-
dents. La relació tan estreta
entre els dos bessons que co-
protagonitzen la història, un
altre dels encerts del llibre.

No diria pas que sigui una
novel·la memorable. Bona,
sí. Alguns consideraran que
molt bona. Recomanable, en
tot cas (i estalvieu-vos altres
títols de la seva bibliografia).

Crítica

El millor Banville

Narrativa
Ene/amigues
Mad Griff
L’Albí
Berga, 2006

Anna Tomàs

Diuen de les dones
que ho critiquem
tot de les amigues i

després fem com si no ha-
gués passat res de res. En

part és veritat, si més no
en molts casos. La llengua
viperina i les ganivetades
per l’esquena són ben típi-
ques (o tòpiques) del gè-
nere femení. I si no que els
ho diguin a les protagonis-
tes d’Ene/amigues, tres
dones de personalitat ben
diferent que, en retrobar-
se al cap dels anys, deci-
deixen dur a terme una
desinhibida, però sincera,
teràpia de grup. Cadascu-
na ha d’escriure en un

paper els trets que consi-
deri més significatius de la
seva personalitat. Si la in-
trospecció està ben feta,
és a dir, si ha confessat
fins i tot els trets més es-
garrifosos, passarà la
prova. En canvi, si ha in-
tentat silenciar els seus
defectes, serà castigada
per l’amiga lectora amb
unes anotacions al marge,
probablement cruels i des-
pietades. Per acabar-ho
d’adobar, deixaran partici-

par en el joc d’altres àni-
mes femenines que també
en tinguin necessitat.

Mad Griff és el pseudò-
nim que M. Dolors Guàr-
dia utilitza –per primera
vegada en aquest llibre–,
com a narradora. Llicenci-
ada en filologia hispànica,
actualment compagina la
feina de professora amb la
dedicació a la literatura.
Ha escrit diverses obres de
narrativa i teatre, de les
quals ha publicat fins ara

Qui en té la culpa, Cróni-
cas de este mundo i Cacics
i menestrals.

Hipocresia, traïció, xan-
tatge... L’enveja femenina
no s’està de res. Els dife-
rents retrats que inclou
aquesta tragicomèdia de-
mostren que pel món cir-
cula una bona quantitat
de depredadores que sal-
ten directament i sense la
més mínima pietat sobre
la jugular de les seves com-
panyes. Fresc i divertit, el

llibre presenta, però, nom-
broses mancances tant de
ritme com d’estructura i
d’estil. L’autora s’entesta
a fer digressions enmig
dels capítols que fan que el
lector perdi el fil, hi ha
salts en el temps que no
tenen lògica aparent, i els
diàlegs no han estat gaire
treballats. No obstant ai-
xò, el cinisme i la comici-
tat que destil·la el llibre as-
seguren, si més no, una
lectura amena i distreta.

Dolors Borau ha publicat el seu primer recull de contes. PERE VIRGILI

Enveja femenina

John Banville va néixer a la ciutat irlandesa de Wexford el 1945. BRENDAN MCDERMID / REUTERS


