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artó pedra. Aquesta és la deshonesta proposta de
Montse Banegas després d’haver-nos regalat Temps de por, un
conte notable inclòs a la recent publicada antologia Veus. És una
sort haver-lo llegit per saber que literàriament Banegas té una veu
pròpia. Per això sabem que remuntarà el vol.

A Dobles parelles la manca d’estil és alarmant, i passa perquè
no hi ha ànima. És natural que no n’hi hagi quan no hi ha res a
dir i per tant tot s’ha d’impostar. Aleshores l’estil no té cabuda en
l’obra, llevat naturalment que consisteixi a copiar i enganxar veus
ja conegudes amb un resultat que hauria de conformar un pastitx
si no fos perquè la barreja té una concreció: el text anodí. I és que
ja a la primera pàgina el lector s’adona del naufragi que l’espera.
Impostació, plàstic, superficialitat disfressada de transgressió i
que inevitablement té com a resultat tot el contrari, la correcció
política que tan bé s’empassen els babaus nostrats. Amb molt de
gust, doncs, s’empassaran aquesta novel·la, convençuts de la seva
rebel·lia. En definitiva, hi ha manca de veritat literària en la pro-
posta. L’única veritat que se’n deriva és que actualment la indús-
tria editorial catalana està obsedida a publicar aquesta mena de
llibres de pa sucat amb oli, perquè considera que generarà més
vendes que la literatura. Però què ve abans, l’ou o la gallina? Si
creiem en el respecte al lector, n’obtenim la resposta.

Una família de classe arreglada barcelonina, amb una mare
submisa que s’allibera de cop arran de la mort del marit, i dos ger-
mans bessons amb bones feines, tot allò material al seu abast, però
en canvi fastiguejats de l’existència no se sap gaire bé perquè, com
no sigui que ho tenen tot i no troben estímuls, o vés a saber si per-
què qualsevol ésser humà, amb independència del seu estatus
social, en més o menys intensitat “oscil·la entre el tedi i l’angoi-
xa”, com deia Schopenhauer. Més enllà d’això, no hi ha dubte que
qualsevol tema és susceptible de ser convertit en bona literatura.
Però és clar, la qüestió és l’estil, la mirada de l’autor. 

Hi ha humor a Dobles parelles, sí, però resulta que l’humor
posa el lector de mal humor. I és que no li fa punyetera gràcia
quan de seguida s’adona que li prenen el pèl, i no pas en l’humor
en si mateix, sinó en la intenció de l’obra. Ens sentim enganyats
pel suposat gran missatge, que no és més que un pretext per jus-
tificar i conduir-nos al mer entreteniment de les intrigues de
banyes. I aquí passa amb una trama previsible i teixida amb des-
cripcions estereotipades, i per tant no menys previsibles. Banegas
ens explica una història coherent, sí, però el problema és que la
necessitat de ser escrita no se la creu ni ella. Són més efectives les
revistes del cor, que ens parlen de les mateixes misèries de la gent
benestant i almenys tenen la delicadesa d’estalviar-se cap moral
de fons.

No sabem ni ens interessa si el motor de Dobles parelles és la
vanitat o la concessió editorial en ares a la comercialitat. Només
lamentem que no veiem la veu de l’autora enlloc. I la volem veure.

C
Ricard Biel
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Montse Banegas (Flix, 1974), va créixer en aquest poble de la
Ribera d’Ebre que avui experimenta un interessant dinamisme
cultural.  Ara viu a Barcelona. És llicenciada en Ciències políti-
ques i postgrau en Teoria política. Ha publicat Una dona incòmo-
da (Proa, 2008), i acaba d’aparèixer amb una narració breu a l’an-
tologia de joves autors catalans Veus (Empúries, 2010). Dobles
parelles és la seva segona novel.la.
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