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La infidelitat
com a pretext

blen tenir cap funció clara en l’argument (no diré
trama), si no és la de recrear col·legis maristes
d’infantesa, escenes del camp i la festa valenci-
ans i colpidores profanacions funeràries que,
juntament amb altres pinzellades costumistes,
cauen de vegades en tòpics —cal tenir en comp-
te aquests últims anys de narrativa valenciana,
en què ja s’ha parlat de quasi tot. A pesar que
l’estructura global de l’obra és adequada, la pro-
gressió dramàtica resulta, tanmateix, dispersa.
Si no compartim i reconeixem amb el protago-
nista tot allò que viu i que veu, i que de vegades
dóna per suposat, difícilment podrem deixar-nos
seduir pel decurs del relat: es tracta d’activitats
concretes (la temporada de collir taronja, eixir
a passejar pel nucli antic de València...), d’es-
pais concrets (el Cafè Lisboa, el Sant Jaume...),
de persones concretes (la dona banyuda d’un
regidor de Gandia que sol eixir a les processons
amb aspecte vistós...); tot massa concret.

El fet que els personatges i els seus pensaments
estiguen tan arrelats a una terra limita bastant
les possibilitats del llibre; d’altra banda, pot ser
productiu provar d’universalitzar la cosa valen-
ciana, si és tan particular —o potser això és el
que ens sembla des d’ací. Un sempre havia tin-
gut la il·lusió, per exemple, que algun personat-
ge de novel·la diguera quatre coses ben dites i
a la cara sobre Gandia, i ara que això passa no
acaba de ser creïble: s’ha de ser de Gandia,
perquè si no aquestes quatre coses no s’entenen.
Dèiem a l’inici que Terra se n’ix de la cistella, i és
precisament per la insistència en la reflexió, per
la manera com el previsible objectiu primordial
del protagonista queda diluït i ignot gairebé fins
al final. I també per l’abandó de l’acció, per la
claudicació de la trama, en favor d’un repàs ge-
neral de moltes qüestions per les quals València
i les comarques centrals no estan tan comprome-
ses ni són tan responsables com alguns creuen.
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A La dona infidel Clara conta a un
narratari latent certs esdeveniments que
l’han feta canviar. Ni els esdeveniments
són espectaculars i corprenedors, ni el
procés de canvi és gaire visible a ulls
del lector, i, tanmateix, aquesta novel·-
la té l’encís del misteri.

«Sé que ara haig d’atendre de mane-
ra prioritària als meus desigs i als meus
sentiments.» Així formula, una de les ve-
gades, Clara, el canvi de paradigma
que s’ha esdevingut en la seua vida. De
sobte, l’ala de la papallona ha provo-
cat l’huracà. Ni ella mateixa no ho en-
tén, i per això ha d’escriure-ho i enviar-
ho al narratari que més tard coneixerem
i amb qui, ja al capítol segon, ens iden-
tificarem. L’escriptura de La dona infidel,
per tant, és una mena de flux de cons-
ciència epistolar on la dona esfilagarsa
les relacions sentimentals, socials i per-
sonals que l’han envoltada. L’altre se
l’escolta silent, ja tindrà temps a defen-
sar-se i a rescabalar-se de molts anys,
perquè a ell també li cal una inflexió
vital i perquè ha entès el missatge que
ella li envia: «sóc una altra, potser no
gaire diferent, però sí més sòlida».

No es pot explicar més d’aquesta
novel·la invisible: Santiago Forné ha asso-
lit un grau de subtilesa que no podem
violar amb quatre ratlles de resum argu-
mental. No és l’argument allò que comp-
ta, sinó descobrir la manera com d’una
sola història han brollat desenes d’eixos
temàtics d’una importància paral·lela: la
recerca de la felicitat, la impossibilitat de
les relacions amoroses duradores, la ne-
cessitat de grans canvis al llarg de la
vida, la incomunicació familiar, les fronte-
res de l’amistat, la pervivència del verita-
ble amor, el viatge com a desencadenant
de les tempestes vitals, l’obsessió pels re-
cords. Les dones i els homes fullegem sem-
pre la vida a benefici d’inventari, n’aga-
fem el que més ens interessa. Clara fa i
desfà amb els records mentre envia se-
nyals inequívocs al narratari latent, senyals
que no podem descobrir fins les darreres

pàgines, i que ens obliguen, com a lec-
tors, a fer després un ràpid recorregut de
tornada al principi de la novel·la. I és
quan ens adonem, amb aquesta relectura,
paràgraf a paràgraf, que la veritable his-
tòria no era la relació de Clara amb
Roberto, amb Salvador, amb Matilde, amb
la memòria de son pare, sinó una altra
de molt menys tàctil que s’anava forjant
al soterrani del subconscient. Així és com
ens sedueix la novel·la: fabrica uns lectors
enganyats, un narratari perdut.

Cada vegada que Clara diu frases
com «el que importa és el sentit profund
i autèntic del que vaig viure aquells dies
i durant els mesos que van seguir», ens
fa creure que li passarà alguna de les
«coses» que solen poblar les històries
sobre sentiments —un gran trencament
afectiu, l’aparició d’un fill o embaràs o
avortament, la trobada d’un gran i fas-
tuós amor— i, per contra, li ocorren fets
poc rellevants per a un lector model, o
poc estridents. Vet ací la troballa. Cla-
ra evoluciona com ho faríem els no-nar-
radors, els personatges reals, sospir a
sospir, en un viratge constant però im-
perceptible, de manera que la Clara del
final no s’assembla gens a la del comen-
çament.

Abans d’obrir la novel·la ja sabíem que
ens agradaria, i no només per la confi-
ança que ens mereix el premiadíssim edi-
tor, sinó, potser, inconscientment, per
aquella mena de segell crema que comen-
ça pel color dels volums i continua amb
la tipografia, els dibuixos de portada o la
taula de continguts. Perquè ningú no és im-
mune a la força centrípeta dels bons
paratextos, Vicent Alonso, no és cert?

Maite Insa


