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L a primera notícia que vam te-
nir de Pep Puig va ser dolça i amarga simultània-
ment: el 2004 va guanyar el premi Documenta amb
la seva primera novel·la, L’home que torna, i pocs
dies després li va ser retirada la distinció per in-
complir una de les normes fonamentals del guar-
dó –tenir menys de 35 anys–. Tot i el desengany,
l’any següent Empúries li va publicar l’obra, que –
ara sí– va fer-se amb el Premi Jove Talent Fnac i el
va esperonar a seguir escrivint. “Quan estic a punt
de publicar una novel·la, com que tot em fa una
mica de por (el que dirà la gent, els diaris...) inten-
to distanciar-me tant com pugui i la millor mane-
ra és començar una altra novel·la”, ens diu, pen-
sant-se molt cada paraula. En el moment que es
va publicar L’home que torna ja tenia escrita una
part important de Les llàgrimes de la senyoreta Mar-
ta, i ara és a punt d’enllestir una tercera obra que
tancarà “la trilogia del desig” que serà el seu pri-
mer cicle narratiu. “Les tres novel·les parteixen de
temes molt semblants però estan resoltes de for-
mes molt diferents. Hi ha, per exemple, una pro-
gressió en la complexitat de la novel·la: la primera
era molt senzilla –estava explicada com un conte
llarg–, aquesta segona segueix sent senzilla però és
molt més extensa i la tercera tindrà una estructura
molt més trencada”. Si a L’home que torna s’expli-
cava “el viatge iniciàtic al final de la vida d’un per-
sonatge”, a Les llàgrimes de la senyoreta Marta aquest
viatge iniciàtic s’experimenta des de l’adolescèn-
cia: “El nano viu la història i la persona gran l’ex-
plica”. Aquesta proximitat total amb un moment
passat –atenuat per la mirada adulta del narrador–

és, probablement, un dels jocs més interessants que
ens planteja la nova novel·la de Pep Puig, que com-
parteix, juntament amb la seva predecessora, el re-
trat de la naturalesa masculina. “Les dues novel·les
són una mena de confessió: ‘els homes som així, i
no podem evitar-ho’. Volen descriure la indefen-
sió dels homes davant la força del desig, explicar
fins a quin punt som vulnerables a aquest instint,
que passa per sobre de qualsevol tradició, educació
i moral rebudes”.

Les llàgrimes de la senyoreta Marta ens planteja
un doble ensenyament, “el sexual i el de les parau-
les”, ambdós explicats “amb més comicitat que ve-
racitat”. El Pau de cal Sabater, l’estiu dels seus dis-
set anys comença a sortir amb una noia, la Mireia,
animat pel seu cosí, el Met de cal Forner (la fura
de la colla: “Me l’ha mamat. La Sara Pallejà me
l’ha mamat”, repeteix en diverses ocasions). L’am-
bient tradicional del poble inventat on viuen, el
Garrover, és un personatge més. “El Garrover és
una barreja de Nou de Gaià, el poblet on visc ara, i
Ullastrell, el poble on vaig passar els estius de la
meva adolescència. Del primer m’interessa l’ele-
ment típicament mediterrani –amb l’herència del
món dels tallers i la presència de determinats ali-
ments, com la coca de ceba– i del segon n’he res-
catat l’element humà, el de poble molt de missa,
molt purità, que t’inculcava una por important cap
a tot el que venia de fora per tot el que pogués
tenir de pecaminós...”. El Pau de cal Sabater creix
amb aquesta prudència cap a allò foraster –també
cap a qualsevol tipus de novetat–, però la senyore-
ta Marta, mestra d’escola de la primera infantesa

del protagonista, li fa descobrir el sexe, que omple
la novel·la de cap a peus perquè en tractar-se “de la
narració d’una iniciació serveix per posar el nom a
les coses”. El Pau llaura la senyoreta Marta i pa-
ral·lelament comença a llegir els llibres que la seva
amant li proporciona: comença amb El vigilant en
el camp de sègol (Salinger) i segueix amb Les aven-
tures de Huckleberry Finn (Twain), La metamorfosi
(Kafka) i la monumental Anna Karènina (Tolstoi),
que fa que el noi identifiqui la senyoreta durant un
tram important de la novel·la amb l’heroïna que se
suïcida quan el seu amor, Vronski, deixa d’omplir
el seu cor àvid de sentiments. “En el conjunt del
poble, la senyoreta Marta és una rara avis, però té
les seves limitacions, i els aprenentatges que ofe-
reix al Pau han d’estar plens de pegues”. Per aquesta
raó, la ironia és un dels components fonamentals
de la història: “El narrador ironitza sobre la vulne-
rabilitat masculina, i la trobem a mesura que va
avançant la novel·la. El Pau no s’esforça a ser verí-
dic: està atent als acudits i les paradoxes que van
apareixent. Com que ha passat cert temps des dels
esdeveniments fins que ell ho escriu pot arribar a
fer broma, en certs moments”. Aquesta voluntat
lúdica fa més fàcil d’empassar el pòsit melangiós
que s’amaga al fons de la novel·la. “L’aprenentatge
final del Pau és moral, i ve a dir que hi ha molt
poques coses que valguin la pena”. Les llàgrimes de
la senyoreta Marta és, finalment, una història d’amor
explicada amb un estil molt lluny de l’asèpsia de
certs escriptors capaç de divertir i commoure, que
ens adverteix de “la incapacitat que tenim homes i
dones per posar-nos d’acord”.

‘Les llàgrimes de la senyoreta

Marta’ és la segona novel·la de

Pep Puig, que narra el doble
aprenentatge sexual i literari per

part d’un adolescent innocentot i

aconsegueix retenir, a més de la

mecànica –i la tirania– del desig,

l’esperit d’una època extingida

gràcies a l’estil directe, vibrant

i un argument poderós, que un cop

acabat es recorda amb la tendresa

picant de certes vivències. (Text:

Jordi Nopca)
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