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El trasto de la senyora Adela
L’abs urd de la millor poètic a c alders iana irromp al pis de la s enyora
A dela, que trena els dies amb el tedi de no s aber què fer. M entre neteja un
llum de vidre que enlluernava de tant dedic ar- s e a fregar- lo apareix un
trac tor a la s ala, c om qui veu un arbre que c reix enmig del terra enrajolat.
A mb un es til s enzill i àgil, l’autora des c riu la vida d’aques ta àvia amb toc s
d’humor puntuals i s itua hàbilment el lec tor en aquell punt on l’irreal i el
real s ’enc reuen. E l trac tor, c om la imaginac ió, apareix per trenc ar la
inèrc ia

de

la

protagonis ta

quotidianitat,

una

oportunitat

envoltada
de

de

s oli- tud,

realitzar- s e. A mb

i

ofereix

traç

a

la

s egur, les

il·lus trac ions harmonitzen el c onjunt, perfilant els c ontorns del petit món
de la s enyora A dela. L’element fantàs tic , que s ’havia introduït amb
s orpres a per una es c letxa de la realitat, ac aba natura- litzant- s e i
es devenint, en la protagonis ta i en el lec tor, una altra de les realitats
pos s ibles .
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