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El sexe
i els llibres

Tragèdia
en estat pur

Amb L’home que torna, Pep Puig ens
acostava al desassossec de l’home defi-
nitivament malalt que torna al poble
que l’havia vist créixer i on s’havia
esdevingut la iniciació sentimental i
sexual de la qual havia fugit per una
voluntat insatisfeta de nous horitzons.
Els anys han canviat el poble i l’home
que tornava es veu envaït per una
estranya barreja de records i de desu-
bicació. El protagonista d’aquell relat
vivia el present i des del present revisa-
va alguns records i el desengany pro-
venia de la comparació i del contrast,
sempre favorable als temps passats. 

Aquest retorn a un passat de vida de
poble canvia el seu eix gravitatori a
Les llàgrimes de la senyoreta Marta,
on el retorn al passat es fa a partir
d’una voluntat de reconstrucció memo-
rística a través de l’escriptura, que es
converteix en el veritable eix al voltant
del qual gira tota la narració. El llibre
trama un doble joc d’aprenentatge
vehiculat a través del personatge de
Marta i de la influència que aquesta
estableix amb el protagonista, que
aprèn alhora a estimar la dona, com a
concepte global, i la literatura.

El protagonista acaba fugint del
poble aclaparat pel pes de les parau-
les, per la pressió i la marca que sig-
nifica l’etiqueta «de cal Sabater», per
aquesta impossibilitat d’anonimat i
destí tancat a què et condemna la vida
en una comunitat petita. La literatura és
el que fa del personatge de Marta un
personatge que es distingeix d’uns
veïns encara estrets de mira i moral. En
presentar-nos «la senyoreta» com un
personatge alliberat sexualment, sense
hipòcrites escrúpols morals i alhora
entusiasta de la lectura, el narrador
ens està plantejant la importància i
alhora els perills que comporta l’entre-

ga al fet literari: el perill, el bovarisme
que acaba transformant el lector en un
assedegat experimentador de les expe-
riències emocionals «viscudes» a tra-
vés de la lectura, el «mal lector» de
Nabokov. La importància rau en la
saviesa, l’amplitud de mires, l’allibera-
ment i enriquiment a nivell de pensa-
ment que condueixen a una llibertat
moral que fa del lector, de literatura,
un ésser diferenciat en la seva conduc-
ta i en la visió del món extern.

Pep Puig ens explica la iniciació,
sexual però també una mica sentimen-
tal, del Pau, un adolescent amb una
novieta amb la qual es limita a donar-
se la mà i a mantenir les formes, que
cau en les mans de la seva antiga mes-
tra d’escola, una dona casada amb el
seu antic entrenador de futbol, amb la
qual descobreix els secrets de la vida
sexual. Així, mentre els seus amics i
familiars parlen de palles, de mama-
des i de petons, ell, sense poder-ne dir
res, va descobrint la plenitud del sexe i
va perdent aquella mirada indiferent,
per innocent, amb què havia vist el
món fins que la senyoreta Marta el
convida a entrar a casa seva. La
Marta, mentre inicia sexualment el
Pau, el fa llegir algunes de les obres
cabdals de la literatura universal, li fa
fer llistes de les paraules que ell no
entén, i, així, alhora que l’enriqueix en
experiències, l’enriqueix lèxicament
amb una intenció última que és que
algun dia en Pau, quan ja tingui totes
les paraules que necessita, pugui
escriure la història que, precisament,
estem llegint perquè en Pau ja l’ha
escrit, i l’ha escrit des d’un retorn al
passat, la qual cosa ens porta a la pri-
mera part de la trilogia, però aquesta
vegada sense la voluntat de compara-
ció amb un present gris i amb data de
caducitat, aquesta vegada amb la sim-
ple intenció de convertir aquest viatge
al record en literatura, de manera que
les ensenyances de la senyoreta Marta
assoleixen la seva culminació.

I la culminació, una vegada més, és
una novel·la de lectura fàcil, que arros-
sega el lector sense necessitat de tram-
pes, amb un conjunt de personatges
ben perfilats, amb «marranades», les
justes, de baixa intensitat, i una per-
fecta recreació d’un submón construït a
base de records. Una invitació efectiva
per entrar en la propera darrera entre-
ga d’aquesta trilogia. 

Marc Romera

El meu germà Pol m’ha agradat. M’ha
agradat molt. Ara caldrà, a través de la
ressenya, justificar-ho i animar-vos a lle-
gir aquesta novel·la àgil i fresca que té,
però, una estructura de tragèdia grega
perfecta. Dit això, el final queda al des-
cobert, però en cap cas aquest fet us ha
de dissuadir de la lectura i de l’explora-
ció de l’univers familiar narrativament
ben travat de Mercè i del seu germà Pol. 

Segons ha manifestat en més d’una
ocasió, Isabel-Clara Simó és una gran
admiradora dels clàssics grecs i llatins.
I una tragèdia grega, si tenim present
el cànon, ha d’explicar el pas de la
benaurança a la desventura per culpa
d’una errada important, d’un fet
extern. Durant aquest procés s’ha de
produir també un canvi d’estat en els
personatges, però sobretot en el prota-
gonista, allò que es coneix com a agni-
ció. Aquest és l’esquema argumental
que reprodueix El meu germà Pol. La
novel·la ens mostra la quotidianitat de
Pol, un xic que ronda la trentena, amb
síndrome de Down, i de la seua ger-
mana Mercè, una adolescent que
encara no ha fet els tretze anys i que
estima, cuida, consola, escolta, però
també pateix el seu germà més que
ningú en aquella casa. El quadre fami-
liar es completa amb Sixte, el pare, un
militar inflexible que conviu com pot
amb la desgràcia de tenir un fill amb
un cromosoma més que la resta de la
gent. I la mare, Montse, que és una
rica hereva amb molta classe i molt de
saber estar, que s’escapa tant com pot
del seu paper de mare i es refugia en
el culte a la seua persona, perquè és
incapaç d’enfrontar-se a una situació
familiar i vital, diguem-ne, poc estètica.
La vida d’aquests personatges transco-
rre dins de la normalitat, fins que apa-
reix aquest fet extern que comentàvem
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