
26

(In)comunicacióEl món dels sentiments, de les mentides,
dels enganys i dels autoenganys, de la
comunicació i de la incomunicació, de la
necessitat de trobar aquelles respostes que
en el fons sabem que no existeixen però
que necessitem inventar-nos per tal d’ac-
ceptar la realitat que ens envolta, el de-
sig d’estar a soles i, al mateix temps, la
por a la solitud. Aquest és el món de
Sílvia quan acaba de quedar viuda. Un
matrimoni ensopit, convencional, sense
grans plantejaments o aspiracions al cap
dels anys. Vivint la rutina de cada dia,
sense parar-se a pensar que les coses
podrien ser diferents. Fins que el Josep
mor i la Sílvia s’ha d’enfrontar amb els
sentiments propis. La trobem perduda,
sense aquella quotidianitat que fins ara la
protegia de possibles trasbalsaments. La
trobem perduda, sobretot, perquè no aca-
ba de localitzar dins seu quin tipus de sen-
timent hauria d’experimentar ara que l’ho-
me ha mort. No hauria de sentir-se més
trista del que se sent en realitat? No hau-
ria de vestir-se de dol i seure a plorar amb
els fills?

L’atzar en forma de trucada al mòbil
desordena en un moment la tranquil·la
mediocritat en què es trobava instal·lada
la nostra protagonista. Un parell de veus
de dona, desconegudes. No sabien que
el Josep haguera mort ni tampoc que
estiguera casat. La Sílvia només sap que
són amigues de l’ICQ i comença la seua
recerca per esbrinar què signifiquen
aquestes sigles i qui són aquestes dones.
No li resulta massa difícil descobrir que
es tracta d’un programa de xat i introduir-
se en aquell món, en un primer moment
només per la necessitat de saber quina
classe d’home era el seu marit. I és quan
accedeix a les converses sentimentals que
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el Josep mantenia amb aquestes dones
quan la Sílvia comença a definir els seus
sentiments: de la tristesa passa ràpidament
al desconcert, a la ràbia, a la frustració.
Però on està l’engany en realitat? Quin és
el personatge inventat i quin el Josep au-
tèntic? A qui enganyava, a la seua dona
o a totes les altres que coneixia a través
del xat? O a ell mateix?

Per fi Sílvia, encara jove, amb un tre-
ball que deixa de ser una obligació per
a convertir-se en una cosa creativa a
mesura que pren la decisió de tornar a
arreglar-se, a maquillar-se, a sentir-se bé,
se sent alliberada. I comença el seu joc.
Inevitablement acaba per contactar amb
homes de la mateixa manera que el Josep
ho havia fet amb dones i descobreix la
gran experiència de sentir-se ama de la
pròpia vida al mateix temps que es troba
sumida en un cercle de desconfiança i
d’inseguretat davant els possibles enganys
de persones desconegudes, sobretot tenint
en compte l’experiència del difunt marit.

Gràcies a les dues veus en què s’estruc-
tura la novel·la de Glòria Llobet i que no

són més que les dues veus de la consci-
ència de Sílvia intentant trobar-se a ella
mateixa, intentant explicar-se un món de
sentiments trobats que no acaba d’enten-
dre, tenim accés a l’evolució que s’esde-
vé en el cap i en la vida d’aquesta dona.

Connecta’t, Sílvia ve a ser la gran me-
tàfora de la vida que portem al nostre Oc-
cident civilitzat. La tan discutida i filoso-
fada era de les comunicacions on tan fàcil
resulta enganyar el proïsme, tancar-se en
l’espiral del silenci i la rutina, inventar-se
una vida de ficció a costa de la gent que
tens al voltant per desídia, comoditat,
por...  pur egoisme. El nostre Occident
civilitzat que ens possibilita la comunica-
ció en dècimes de segon amb qualsevol
part del món i que ens fa oblidar sovint
la proximitat de la nostra gent, amb la
qual tan difícil resulta establir una simple
conversa sincera. Connecta’t, Sílvia és
també el cant de qui vol trencar amb l’es-
piral de mediocritat i conformisme de la
vida diària, de qui necessita el gran ter-
ratrèmol que li fa adonar-se que la casa
que havia construït i decorat amb tanta
il·lusió en els primers moments no tenia
uns bons fonaments. I qualsevol llop de
poca categoria ens l’enderroca d’un bufit.

Paga la pena dedicar una part del nos-
tre temps a aquesta novel·la, Premi Enric
Valor del 2001, en la qual tan fàcilment
ens podem veure reflectits si no de mane-
ra literal sí a través les múltiples lectures
que pot proporcionar el món de la inco-
municació en aquesta famosa era de les
comunicacions fictícies. Una novel·la fres-
ca, àgil, viva però no per això menys
pertorbadora per tot el que té de realitat,
de tristesa i, alhora, d’esperança.
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