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Una novel·la
convencional
que afronta amb un
ferm vigor narratiu
l’evocació de la vida
d’una colònia tèxtil a
la vora del Llobregat,
amb les seves pors,
aspiracions
i frustracions

Una estranya sensació
envaeix el lector quan
comença a llegir Olor
de colònia, la primera

novel·la publicada per Sílvia Alcàn-
tara (Puig-reig, 1944). En la seva me-
mòria lectora, hi apareixen de se-
guida algunes referències a grans
obres de la literatura del segle XIX.
Potser és alguna novel·la de Narcís
Oller o d’Émile Zola, o qualsevol
altra narració decimonònica que de-
cideixi posar en joc la pintura d’una
societat burgesa, amb els seus
obrers i els seus fabricants, els ca-
pellans i el convent, els joves apre-
nents i les noietes costureres. Però,
al cap d’unes pàgines, endinsant-se
ja en les històries dels personatges
pintorescos de la colònia tèxtil, de
l’incendi a la fàbrica, de les rivalitats
i les enveges d’una vida opressiva,
potser els noms que es presenten al
lector són els de Lluïsa Forrellad,
amb el seu últim Foc latent, o fins i
tot el d’Ignasi Agustí, l’autor una
mica oblidat (oblidable?) d’algunes
novel·les com ara Mariona Rebull i
La saga de los Rius, que van emba-
dalir una bona part dels lectors ca-
talans benpensants dels anys 40 i
50. Malauradament, en la lectura
d’Olor de colònia flota una sensació
de déjà-lu, com si aquella història
tan convencional que se’ns explica

Secrets de família
ja hagués estat explicada altres ve-
gades i de la mateixa manera.

Alcàntara afronta amb un ferm
vigor narratiu l’evocació de la vida
d’una colònia tèxtil a la vora del Llo-
bregat. És un llibre ambiciós i ben
portat sobre la por i la llibertat, que
segur que trobarà un públic. Té dot-
zenes de personatges diferents, està
plena d’adulteris, fills bords, esguer-
rats, escàndols, estafes i crims. Tot
plegat, narrat amb una bona llen-
gua, sobretot en els diàlegs (llàsti-
ma que hi falti una repassada orto-
gràfica i de puntuació).

Néixer i morir a la colònia tèxtil
A les colònies, un petit microcosmos,
uns espais socials avui pràcticament
desapareguts, la gent hi naixien i hi
morien, anaven a l’escola i a l’esglé-
sia, s’emparellaven i es barallaven.
Hi havia metge i capellà, fuster, mes-
tres, porter, vigilant, campaner, mo-
distes, secretàries i perruqueres. El
fons autobiogràfic ha permès a Al-
càntara evocar sobretot, més que el
retrat sociològic sobre les condici-
ons de vida als telers, als magatzems
o a les oficines (que no hi és), les
complexes relacions de jerarquia, ri-
valitat i secret, molt de secret!, entre
les diverses famílies que hi conviuen.

A la colònia Viladomat, l’any 1952,
Any Eucarístic, un incendi nocturn

Novel·la❚ Xavier Pla

ho trasbalsa tot i les “maleïdes fla-
mes” fan aflorar les tensions, desta-
pen totes les vergonyes i misèries.
No només queden arrasats els ma-
gatzems i els telers automàtics, no
tan sols hi mor en circumstàncies es-
tranyes l’escrivent principal, l’Isidre
Claret, el “foraster”, “l’home més bo
de la colònia”, sinó que tothom
queda marcat per sempre més. La
seva vídua, Teresa, amb mare malal-

ta i dos fills, haurà de deixar el pis
que ocupaven. Tothom es ressitua
davant les noves relacions de poder,
amb aspiracions i frustracions, nous
abusos i velles humiliacions: es no-
mena el nou escrivent, entra amb
força el dubtós director i apareixen
les dues dones respectives. Es dispa-
ren els records d’infantesa i joventut
i tot un rerefons tèrbol i recremat
apareix a la superfície. Teresa és el
centre d’atenció: quina era la vincu-
lació del seu marit amb el senyor Vi-
ladomat? Quina relació havia tingut
ella amb el nou escrivent? Com es
relacionaran els fills de tots dos? Què
va passar exactament aquella nit
desgraciada? És un món on tothom
es mira de reüll, parla en veu baixa,
espia i pregunta.

Els diàlegs es poden resumir en
un de sol: “No ho dius pas de debò!
I tant que t’ho dic! Es veu que... Què
dius ara? No fotis! T’ho pots ben
creure!”.. Per això, tot el llibre és
ple de males llengües, enraonies,
tafaneries, murmuracions, xerra-
meques, calúmnies, confidències i
mentides. Quan queda la història a
la intempèrie, la novel·la cau per
moments en el melodrama senti-
mental amb aires de serial radiofò-
nic de tardes, acabat de subratllar
pel recurs de començar cada capí-
tol amb les últimes paraules de
l’anterior.

El millor del llibre es troba sobre-
tot en la primera part, a través de
tot un univers de petits detalls de
l’ambient de la postguerra que
donen versemblança i una mica
d’ànima, com l’olla bullent de llet
fumejant que els amos fan repartir,
el gosset d’en Sidret, el jerseiet tei-
xit per a un nen que no arriba mai,
la mula del vigilant, en Bernat, un

personatge entranyable com, en
general, tots els secundaris.

Teresa, en canvi, seriosa i
treballadora, la vídua que
entra i surt d’amagat dels
despatxos, que desperta
tota mena de passions so-
terrades (i no tan soterra-
des), apareix desdibui-
xada, impenetrable,
gairebé no parla. No-
més en una ocasió,
imitant la Colometa,
ofegada, desvia les
seves ganes de vo-
lar tota sola obrint

les gàbies i deixant
sortir els ocells:
“Vinga, marxeu!

Sou lliures, lliures,
lliures!”.❋

Un univers
de petits detalls

de l’ambient de la
postguerra li dóna

versemblança
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‘Olor de colònia’
és la primera
novel·la que
publica Sílvia
Alcàntara

CRISTINA CALDERER

1 2 3 4 5


	avui.cat
	avui_280209 : sup_a : 12 : Pàgina 12 


