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arlar sobre el teu llibre és com
descriure un somni”, afirma l’escriptora Melissa
Bank, asseguda en una minúscula terrassa a un su-
burbi residencial dels afores de París, similar als que
tant sembla detestar a les seves obres. “Representen
la seguretat i la protecció”, explica. Tot el contrari
que Nova York, on viu des de fa més d’una dècada.
Acaba de publicar Un lugar maravilloso (Anagra-
ma), la seva segona novel·la, sis anys després de
l’enorme èxit de Guia de caçar i pescar per a noies, el
llibre que li va permetre deixar una feina de publi-
cista que no li agradava gens. No ha estat gens fàcil
d’escriure. “Ha estat dolorós”, explica. “Vaig pensar
que es descobriria que sóc una idiota total.”

Escriptor enfrontat a una segona novel·la des-
prés que la primera fos traduïda a dues dotzenes de
llengües. El quadre clínic sembla clàssic, però sem-
bla agreujar-se encara més en el cas de Bank. “Tinc
una relació permanent amb la crisi creativa. Sóc molt
lenta i trigo força a saber què estic fent exactament
quan escric, o sigui que hauria trigat molt de temps
en qualsevol circumstància”, explica. El primer cop
va trigar dotze anys a acabar el llibre. No tenia cap
pressa per editar-lo i ni tan sols el veia com una
novel·la. Aquesta vegada el seu editor li va donar un
temps màxim de sis anys, sis vegades per sobre de la
mitjana. “No crec que sis anys sigui tant de temps.
De fet, no em sembla suficient per escriure una
novel·la i no em puc creure que hi hagi gent capaç
de fer-ho en menys temps.”

De tota manera, les pressions de l’editor no van
funcionar gaire. “L’edició és un negoci. Quan tens
èxit et converteixes en una marca i tothom vol que
escriguis més llibres per poder-los col·locar al pres-
tatge. La gent no para de dir-te que t’afanyis. Però
una de les coses bones de ser una persona neuròtica
és que les veus del teu cap sempre són més fortes
que les que vénen de fora”, diu amb una acidesa
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encantadora. “En tot cas, hi va haver una gran dife-
rència. Quan saps que el que estàs escrivint serà
publicat vols controlar-ho tot. I per a mi voler con-
trolar-ho tot significa no escriure.”

La primera vegada que vaig trobar-me davant
d’una novel·la de Melissa Bank vaig pensar que se-
ria l’últim llibre sobre la superfície terrestre que al-
gun dia se’m passaria pel cap llegir. El títol sonava a
guia per trobar marit i va ser directament nominat i
expulsat de la llista de futures lectures. A la portada
hi havia el dibuix d’una noia amb un barret i botes
per a la neu en algun lloc realment fred, com ara
Nova Anglaterra. “És divertit, perquè mai vaig pen-
sar que estava escrivint només per a dones. És com
si quan llegeixes un llibre de John Steinbeck penses
que només agradarà als immigrants que van fugir
cap a Califòrnia durant la Gran Depressió als anys
30”, ironitza.

La publicació de Guia de caçar i pescar per a noies
va coincidir amb l’explosió de l’anomenada chick lit,
literatura de consum ràpid per a lectores convençu-
des que ser feminista significa explicar acudits so-
bre la ineptitud dels homes. “Vaig acabar-ne ben
farta. A les entrevistes de la tele em demanaven con-
sells per conservar la flama al matrimoni”, diu amb
un gest sarcàstic. “Ja no podia més. No estic casada,
segurament mai no ho estaré i sóc l’última persona
a qui hauríeu de demanar consells d’aquest tipus”,
diu amb certa exasperació. Però no hi ha dubte que
el màrqueting la va beneficiar. “Sí, sóc conscient que
el meu llibre va rebre tanta atenció perquè va coin-
cidir amb un boom mediàtic”, reconeix sense ver-
gonya. “Els mitjans van decidir que havia arribat el
moment de parlar d’un fenomen que ja feia anys
que existia. El diari de Bridget Jones en va ser el de-
tonant”. Però Bridget Jones no estava tan malament.
“Hi estic molt d’acord, era una molt bona paròdia.
Però penso que no té res a veure amb el que faig.”

Sis anys més tard, les coses no han canviat gaire.
Un lugar maravilloso és promocionat com “una saga
al més pur estil de Sexo en Nueva York”, una altra
paròdia que la gent s’ha pres massa seriosament.
“No ho entenc. Els meus personatges ni tan sols
saben portar sabates de taló”, explica Bank, que ja
hi sembla resignada, potser perquè no sap com llui-
tar contra les lleis del mercat i ni tan sols si això li
convé o no.

Deu minuts després d’intercanviar conversa,
queda clar que Bank s’assembla més a Katharine
Hepburn que a Carrie Bradshaw. I molt més a l’es-
criptora jueva Grace Paley que a una supervendes
com Helen Fielding. “És curiós perquè mai m’han
relacionat amb Paley, quan per a mi va ser una au-
tora molt important per fer-me sentir lliure i tren-
car molts dels tabús que tenia sobre el fet d’escriure.
Em va permetre ser jo mateixa escrivint”, explica
sobre l’autora d’Enormes cambios en el último
minuto.La protagonista del nou llibre no és gaire
diferent de la de l’anterior i segurament tampoc de
la mateixa Bank. Jane Rosenal era una preadolescent
amb la síndrome de Gatsby: tot el que havia passat
li semblava millor que el que havia de venir. Amb
una diferència: ni tan sols aconseguia veure la llum
verda a l’altra banda del llac. L’heroïna d’Un lloc me-
ravellós, Sophie Applebaum, pateix el mateix pro-
blema i alguns altres de més greus, com ser obliga-
da a assistir a la bar mitsvà de color rosa de la seva
cosina o descobrir el decalatge entre l’aspecte que
es pensa que té quan balla i el de veritat. Insignifi-
cances que, amb una mica d’atenció, cobren un sentit
metafísic, com les dels grans escriptors nord-ame-
ricans. Torno a pensar en la portada del primer lli-
bre, que aquell cop vaig deixar de banda sense pen-
sar-m’ho. Aleshores no vaig caure, com descobriria
després, que la noia de la portada portava el mateix
barret que Holden Caulfield.
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