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Assaig
Prefiero ser mujer
Esther Tusquets
RqueR Editorial. Barcelona, 2006

Jordi Virallonga

Sempre és un plaer lle-
gir un llibre que toca
un tema tan viu –i val

a dir que legislat– com el de
les dones, valent-se només
de la intel·ligència. Si, a més,
l’ha escrit Esther Tusquets,
podem estar segurs que no
haurem de suportar llarga
queixa, estèril dramatisme,
advertències punitives ni li-
mitació ideològica, ans al
contrari, i a més amb humor
i lucidesa basades en reflexi-
ons, anècdotes, lectures i al-
tres experiències personals.

La postmodernitat, que
ha aconseguit convertir en
pedra filosofal del compor-
tament humà allò sobre el
qual va ironitzar Gòngora
(“Ande yo caliente, jódase
–o ríase, tant se val– la
gente”), ha fet possible que
quan parlem de temes d’im-
plicació social o llegim un lli-
bre que tracta sobre aquest
tema, convertim l’entorn
que coneixem en el món.
Dic això perquè he sentit i
llegit alguns comentaris
sobre aquest llibre, curiosa-
ment de joves nascudes a fi-
nals dels anys 70, que el tit-
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llen de parlar de les dones
seguint models educatius i
de conducta caducats.

Creure que totes les dones
són o viuen en igualtat de
condicions que les, per en-
tendre’ns, de classe mitjana
de ciutat –i a les quals el pa-
ternalisme d’Estat tracta
com una espècie protegida–,
és ignorar que a massa in-
drets encara s’educa les
dones per ser l’àngel de la llar,
per no dir mai que no, per ser
casta, per votar el partit que
vota el seu marit, per fer de
les seves filles un reflex del
que han estat elles i les seves
avantpassades in saecula
saeculorum.

La condició de moltes do-
nes ha canviat infinitament
a millor, això és un fet a cele-
brar incontestable, però lle-
gir Prefiero ser mujer apor-
tarà molts avantatges, espe-
cialment als lectors i lectores
joves que no saben, per
exemple, que, no fa encara
trenta anys, una senyora ne-
cessitava el permís del seu
marit per tenir passaport o
comptecorrentalbanc,oens
portarà a preguntar-nos si la
conveniència que proporcio-
na el proteccionisme legisla-
tiu i governamental allunya
ladonadelasevahistòria idi-
ficulta que sigui ella mateixa
quidecideixielprotagonisme
que li correspon com a ésser
social i individual en aquesta
punyetera vida.

Assaig
Boadella & cia
Albert Balanzà
Ara Llibres. Badalona, 2006

Toni Vall

Espanyolista: “Par-
tidari de l’unifor-
misme polític dins
d’Espanya”. Aques-

ta definició del diccionari de
l’Institut d’Estudis Catalans
encapçala Boadella & cia.
No se m’acut millor manera
que aquesta per centrar el
tema que toca el llibre que
ens ocupa. Albert Balanzà
explica les diverses iniciati-
ves que, d’ençà de la reins-
tauració de la democràcia,
hi ha hagut a Catalunya per
donar forma a un partit po-
lític espanyolista. Des del
seu mateix títol, el llibre
deixa ben clar que la seva
pròpia existència es deu a la
recent aparició de Ciuta-
dans de Catalunya, aquest
partit polític liderat per Al-
bert Boadella, Arcadi Espa-
da, Francesc de Carreras i

altres persones que s’han
distingit al llarg dels anys
per una postura intel·lectu-
al i cívica radicalment con-
trària a allò que es coneix
com a nacionalisme català.

Precisament, Balanzà
centra el seu interès en
aquest recorregut i fa una
exhaustiva panoràmica per
les persones, associacions,
moviments i sidrals diver-
sos que al llarg dels anys
han saltat a l’arena política
i que, en bona mesura, han
gestat el naixement de Ciu-
tadans de Catalunya. Des
del freaky atemptat de
Terra Lliure contra Jiménez
Losantos fins als temps del
Fòrum Babel, passant per
Izquierda Solidaria i el Ma-
nifiesto de los 2.300, Boa-
della & cia. traça una mira-
da rica i lúcida sobre un pa-
norama polític d’allò més
entretingut, per no dir un
pati d’escola. L’etern i
m’atreviria a dir que fasti-
gós enfrontament entre Ca-
talunya i Espanya troba en
les explicacions i argumen-
tacions d’aquest llibre un
molt valuós corpus reflexiu.

Escrit sense cotilles lin-
güístiques ni ideològiques
de cap tipus, el llibre de Ba-
lanzà és útil perquè és sis-
temàtic, i és amè perquè
defuig qualsevol instint
dogmàtic i cellajunt. És al-
hora un necessari llibre de
consulta (qui va participar
en aquell manifest? quins
són els precedents d’aque-
lla associació?...) i un llibre
d’història d’allò més ben
documentat. També hi ha
espurnes iròniques i de-
talls connotatius evidents
i apreciables que contribu-
eixen a perfilar el seu dis-
curs i també l’amenitat de
tot plegat.

És revelador que els matei-
xos noms propis es vagin re-
petint al llarg de tot el llibre.
Sempre resulta fascinant
poder llegir entre línies i Ba-
lanzà ens hi convida.

Si finalment després de
les eleccions catalanes del
novembre, Ciutadans de Ca-
talunya no obté uns resul-
tats prou satisfactoris, una
exposició/homenatge al
CCCB no els la treu ningú.

Se sent un soroll...

Ser dona, no
espècie protegida

Esther Tusquets ha publicat un nou llibre. XAVIER BERTRAL

Narrativa
El novè vent
Gabriel Sabrafín
El Gall Editor. Palma, 2006

Anna Tomàs

Una antiga tonada
mallorquina afirma
que els vents del

món són vuit. Però per a al-
guns mariners encara n’hi
ha un altre: el novè. No té un

nom propi ni es presenta
sempre en les mateixes con-
dicions, però quan ho fa ar-
rasa tot el que troba davant
seu. “Més que una força de
la naturalesa, sembla un in-
vent dels homes i du escrita
la mort a la cara”. El novè
vent, potser, va ser el que bu-
fava la nit del 3 de desembre
del 1946, quan el motoveler
mallorquí Cala Galiota va
naufragar entre Barcelona i
Palma. No en va aparèixer
cap rastre, ni del vaixell ni

dels set homes que en for-
maven la tripulació, i les cir-
cumstàncies de l’accident
no van ser aclarides mai.

Aquest fet històric, que
també va inspirar una de les
Cinc històries del mar de
Josep Pla, és el rerefons ar-
gumental de la segona no-
vel·la del mallorquí Gabriel
Sabrafín (Palma, 1942).
Després de publicar Entre el
foc i el fum (1996), ara
torna a interrompre la jubi-
lació del subcomissari Bar-

tomeu Ripoll, un inspector a
mig camí entre Salvo Mon-
talbano i Hercule Poirot, per
fer-lo destapar una història
tèrbola amb implicacions
polítiques i diplomàtiques.

Un vell amic del subco-
missari, l’escriptor Marc
Duran, és assassinat pocs
dies després de fer pública
la seva intenció d’escriure
sobre la desaparició miste-
riosa del veler. Entre els pa-
pers que Noèlia Camps, la
filla del contramestre del

Cala Galiota, havia entre-
gat a Duran perquè s’inspi-
rés, Ripoll hi troba les pro-
ves d’un triangle amorós
entre Noèlia, un antic co-
mandant de la Gestapo i un
membre de la Falange.

Fent gala del seu talent
per dibuixar els espais i ca-
racteritzar psicològicament
els personatges, Sabrafín ha
construït una bona novel·la
negra. El ritme no decau ni
un moment i la intriga cap-
tura totalment el lector.

Tempesta diplomàtica

Albert Balanzà analitza el sentiment espanyolista d’alguns catalans . JORDI GARCIA

Desopilant
i gamberro

Ignasi Mora. M. ÀNGELS TORRES

Narrativa
Maig
Ignasi Mora
Editorial Moll. Palma, 2006

Jordi Llavina

Ignasi Mora (Gandia,
1952) és un escriptor que
passa sense fer gaire so-

roll. Poc amic de la pompa i
dels flaixos, partidari de la
feina silenciosa i pacient,
s’ha dedicat a publicar unes
quantes novel·les notables:
Finale (1990), Les veus de la
família (1992; per mi, la mi-
llor) i Mela (1997).

Feia uns quants anys,
doncs, que no sabíem res de
Mora. Maig trenca aquest si-
lenci, i el lector té la impres-
sió que no únicament repre-
senta la reaparició del de
Gandia en el panorama nar-
ratiu català, sinó que amb
aquesta nouvelle l’autor ha
volgut firmar un producte
nou, que aportés un registre
fins ara desconegut a la seva
escriptura. La història és
senzilla: el protagonista és
un jove de vint-i-pocs anys,
un autèntic xitxarel·lo, que
un dia es topa al carrer amb
una “tigressa fina” i se n’e-
namora a primera vista. A
partir d’aquí, comença una
persecució: el viatge del noi
comença a Bellreguard i
acaba a la ciutat de València
i, alhora, amb sorpresa.

El punt de vista és el del
pelacanyes. De fet, aquí hi
havia el repte novel·lesc: fer
versemblant el discurs d’un
nano que ha deixat l’escola
a 14 anys, un tunejador po-
tencial de cotxes, consumi-
dor contumaç de telepor-
queria i onanista per obliga-
ció. Hi ha encerts, però en
general el to grinyola. No te
l’acabes de creure. De totes
maneres, el retrat social i
sociològic que ofereix la
novel·la és bo, pertinent. La
ideologia que l’emmarca –el
món per un forat del prota-
gonista–, resulta desopi-
lant, de vegades, i una mica
gamberro.


