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CULTU A

Anna Carreras (Barcelona,
1977) es va donar a co-
nèixer l’any passat amb
una novel·la breu, inten-

sa i torbadora titulada Camisa de foc.
No era una obra convencional sinó
una narració obsessiva i neguitosa,
onírica i delirant, de gran bellesa,
amb uns diàlegs enigmàtics que
semblaven provenir d’algun racó de
l’ultrasò. Era una nova veu que es
presentava ja molt construïda, amb
una proposta de prosa poètica de
gran interès, i una força imaginativa,
de vegades caòtica, que podia arri-
bar a molestar el lector, obligant-lo
a recórrer els camins caòtics de la
ment. Es notava la voluntat de Car-
reras de fugir de la banalitat i dels tò-
pics narratius, de buscar una origi-
nalitat poètica, conscient que no
plauria a una majoria.

Amb Tot serà blanc, Carreras va
guanyar el premi de narrativa curta
Alexandre Ballester de Sa Pobla. Si
el seu primer llibre es posava sota
l’advocació de Vinyoli, aquest està
encapçalat per una frase del Crist de
200.000 braços, d’Agustí Bartra: “El
temps es mesura per bressols i creus
de fusta”. Es tracta d’una novel·la
breu i adolorida, de gran tensió nar-
rativa, dominada per una atmosfera
sensual, amb sorprenents associaci-
ons sensorials i moltes al·lusions
enigmàtiques a la religió, a la ciència
i a la poesia. El lector podrà trobar
una altra vegada una prosa que cre-
pita i que s’inflama contínuament,
amb moments de gran bellesa, però
més sotmesa a la narrativitat i força
menys lírica o, si més no, amb un li-
risme més apagat o desencantat que
en el primer llibre.

Dividida en tres parts desiguals, la
novel·la s’obre amb L’amant narcò-
tic, plena d’ortigues i de bruixes, de
cocaïna i de febre, una narració au-
tònoma dins de la narració que obre
moltes expectatives. Les protagonis-
tes són una ciutat innominada, amb
el seu mercat, els seus cafès, els seus
vianants, i la desficiosa Annieke, una
jove solitària, abúlica i insatisfeta,
una escriptora en crisi creativa a la
recerca d’una història, una persona-
litat ultrasensible que busca l’èxtasi
i la llum. Totes dues, la ciutat i la pro-
tagonista, se senten escleròtiques,
en una “existència sense foc”, i ne-
cessiten urgentment una mena de
guia que els sàpiga treure de l’estat
d’abandó emocional en què es tro-
ben. Per superar les seves tendènci-
es esquizofrèniques, ella sovint
somia desperta o se psicoanalitza:
“Vivia en l’estat intermedi entre la

Viacrucis blanc

normalitat i la neurosi, vivia en la
fantasia”, i cada nit sent una veu ten-
dra i masculina que li diu: “Desperta
i tot serà blanc”.

Presentant-se com una mena de
donna angelicata, càndida i protecto-
ra, més o menys transvestida en una
malèvola i atractiva femmefatale,An-
nieke sap que fàcilment obté que tot
home “s’enamori conceptualment”
d’ella.Caminasemprepelscarrersmi-
rant al cel o directament a terra i, en
plena Setmana Santa, es deixa anar
com una flâneuse apassionada, bus-

Novel·la❚ Xavier Pla

Anna Carreras imagina una relació de color blanc en la seva segona novel·la publicada
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cant llibres sobre la passió de Crist,
comprant fruites de la passió i una es-
trella de mar d’aquelles anomenades
corona d’espines. Se sent perseguida
pel color blanc, el mateix color de la
pàgina buida de la seva novel·la, el
blanc que, començant per la magnífi-
ca fotografia de Manel Esclusa de la
coberta, impregna tota la narració.

L’adonis àrab que trafica
Fins que, en una parada de roba al
mercat, troba l’home de la samarre-
ta blanca, un adonis àrab amb físic
de boxejador, marcat pel seu nom,
Magritte, un nom “agradable de pas-
sejar-se per la boca i d’empassar-
se’n cada lletra”. Annieke decideix
construir una biografia falsa de Ma-
gritte, imaginar-se una relació amb
ell, fabricar-li una història com si fos
un riu, “com si en el decurs de la da-
vallada des del cim, el seu pas per la
vida erosionés les pedres, les polís
amb destresa, suportés les tempes-
tes, es desbordés”. És un home dur,
brusc, que no entén de matisos ni de

grisos, que, entre el blanc i el negre,
sempre “triaria el blanc perquè és
pur i aclareix els foscos”. I, sobretot,
Magritte és un traficant d’armes, de
haixix i de cocaïna.

De manera una mica ingènua,
Carreras introdueix el món de la fic-
ció en la realitat i converteix Magrit-
te en l’objecte del desig de la prota-
gonista, esdevinguda ella “traficant
de conceptes”, en divertida al·lusió
a Vicenç Altaió. Magritte és l’agulló
estimulant de la gastada autoestima
d’Annieke, la “bona dosi d’ego-
droga” necessària per la seva neces-
sitat de submissió, el déu de fang
que esculpeix per sobreviure, el
motiu d’una neguitosa exploració
sobre el deliri i la recerca de noves
formes de passió amorosa. A partir
d’aquí, la successió d’instants extà-
tics sense relació entre ells, la inser-
ció de microparàboles metafòriques,
les caigudes místiques i el gust per
la frase efectista, no acaben de saber
donar exactament a la perla d’Anna
Carreras la fragància tan anhelada.❋
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La nova obra
d’Anna Carreras és
una novel·la breu i
adolorida dominada
per una atmosfera
sensual, amb
sorprenents
associacions
sensorials i moltes
al·lusions a la religió,
a la ciència i a la
poesia
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