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C om sempre, voldria començar desmarcant-me de tot allò que no

m’interessa quan parlo de literatura. Si ho faig reiteradament i

volgudament, fregant inclús l’autojustificació, és perquè també necessito

recordar-me el sentit que té —com a mínim per a mi i per aquest mitjà que em permet

dir-me— l’exercici, o l’intent d’exercici, de la crítica literària. Ja em perdonareu

l’excés d’egotisme, però pels volts de Sant Jordi tot se’m fa una mica més aspre.

Així doncs, sovint el meu desinterès coincideix amb tot allò que la premsa cultural sí

que ha volgut atendre quan s’ocupa de la vida, i a vegades, d’algunes de les obres que es

publiquen en aquest país. Amb voluntat de (no)ofendre i de ser be igerant, em

pregunto quina finalitat es persegueix quan s’omplen pàgines i pàgines d’entrevistes, de

pseudoressenyes i de minuts televisius destacant com de dones i com de joves són —en

aquest cas parlo d’Anna Gas i d’Irene Pujadas, tot i que feu-ho extensible a altres noms

—, i com se n’espera d’elles una continuïtat no menys exitosa de la que sembla que han

assolit amb els premis acabats d’atorgar.







     Llibres Cultura #ProjecteCarner Nosaltres Contacte Subscripció

R E V I S T A  D I G I T A L  D E  C R Í T I C A  L I T E R À R I A

 

https://lalectora.cat/
https://lalectora.cat/llibres/
https://lalectora.cat/cultura/
https://lalectora.cat/projectecarner/
https://lalectora.cat/nosaltres/
https://lalectora.cat/contacte/
https://lalectora.cat/producte/subscripcio-anual/
https://lalectora.cat/category/llibres/
https://lalectora.cat/category/llibres/narrativa/
mailto:?subject=Desperfectes+pendulars+%28I%29&body=https%3A%2F%2Flalectora.cat%2F2021%2F04%2F27%2Fdesperfectes-pendulars-i%2F


Però bé, com que no soc aquí per parlar de les meves dèries, ni tampoc per fer

biografisme de cap mena, aniré per feina. L’impuls que aquí em porta a posar en diàleg

els reculls de contes El pèndol (Proa, 2021), d’Anna Gas, i, Els desperfectes (L’altra,

2021), d’Irene Pujadas, va emergir, gairebé com una evidència inesquivable, ja amb la

lectura dels primers contes. Defugint obvietats, proposo aquesta conversa, més enllà

del gènere i dels estils pels quals han optat les autores, per centrar-me en un abordatge

més aviat temàtic, que em permeti, però, ape ar a un seguit de qüestions

metanarratives que, al meu entendre, poden ser representatives d’alguna mena

d’esperit du temps: excessiu, cínic, precari…

D’entrada, diria que existeix un element comú que travessa ambdós reculls, que

tanmateix sobresurt com a efecte d’ambdues lectures i que també funciona com a

motor narratiu. Aquest aspecte és, sense dubte, una incomoditat volgudament tensa,

volgudament explícita, que es produeix mitjançant l’excés i l’humor negre, en el cas

d’Els desperfectes, o bé a partir d’una subtilesa que osci a entre el cinisme i la

brutalitat, en l’obra El pèndol. Una incomoditat que, al mateix temps, es veu reforçada

no només per la destresa narrativa que demostren les autores, sinó més aviat amb el

contrast que es produeix a partir del tractament de qüestions tan banals i tan

quotidianes com ara el menjar, el sexe o la mort. La cosa interessant aquí, és veure com

es presenta aquesta relació trigonomètrica en cada un dels reculls en concret, però

encara ho és més, d’interessant, si es fa a partir d’una lectura dialògica que assenyali

ressonàncies i n’apunti complementarietats.

Com ja he avançat, un dels temes centrals d’ambdues obres és el menjar. Aquest hi és,

en un recull i l’altre, bé per omissió, bé per desmesura. Si pensem en contes com

«L’últim sopar» o «La Malparida» de Pujadas, sempre hi apareix de forma excessiva,

co ectiva i ritualitzada: «Quan algú sana després d’emmalaltir, es fa un gran àpat

co ectiu. Un dels veïns s’ofereix voluntari per cuinar. Abunda la brasa i el sofregit. […]

Es tenen converses disteses i es beu, si s’escau, licor d’herbes» (p. 34). En canvi, alguns

contes de Gas, com ara «La Gàbia» o «Pulsió», es caracteritzen precisament per

l’absència, el rebuig i, inclús, la relació íntimament malaltissa que certs personatges

experimenten amb el menjar: «Et repugna estar envoltada de tanta teca. Amb

l’estómac tancat com el tens, no vols ni sentir-ne a parlar. […] T’horroritza la quantitat

de calories per cent grams que hi ha en cadascun. No saps com soparàs aquesta nit.

Comences a suar i t’agafa fred» (p. 56). Posats així, de manera para ela i figurada,

sembla que un recull ompli el que a l’altre li manca, per acabar establint, però, una

relació força similar i indiscutiblement orgànica amb altres temàtiques, com ara la

sexualitat o la mort. Per bé que, en el cas d’El Pèndol, l’interès rau en l’exploració

psicològica que els diferents personatges estableixen amb aquestes qüestions, i no tant

en la seva representació mimètica. És per això que la mort no hi apareix explícitament

o fabulísticament com en el cas d’Els desperfectes —pensem en els relats ja esmentats,

o en el de «El solar de Gratacós»— sinó que més aviat el que hi trobem és una pulsió de

mort, literaturitzada a partir de formes com la malaltia, l’automutilació o l’autolesió,

que ape en, psicoanalíticament, a mecanismes d’autodestrucció agressius i violents:

 



En comptes d’emprar la fúria per cridar, la dirigia cap a les mans i em pessigava fort per tot

el cos. A la panxa feia molt de mal. Me’n feia tant, que m’oblidava de què volia, tan

adolorida i esgotada que m’acabava adormint. […] Què passaria si, en comptes de pessigar-

me quan volia evitar de cridar, em clavava aquell ganivet als braços? (p. 27, 28-29).

El que es fa evident des d’un inici tant en l’obra de Pujadas com en la de Gas, malgrat

que desenvolupen estils i estratègies literàries tendencialment diferents, és una

mateixa voluntat de fer visible aquella dimensió més fràgil, més vulnerable i més

precària, si es vol, de la vida; en la línia d’assenyalar, anomenar o senzillament de

transcriure ficcionalment l’estat i la condició de tot allò que, en temps com els que

corren, ja no podem obviar—segurament el conte més “representatiu” seria el que

inicia Els desperfectes, que porta aquest mateix títol—; una voluntat que, malgrat que

sembla voler fer-se càrrec d’aquesta necessitat de visibilitat, no només des d’un cert pla

ontològic, sinó també emmarcant-se en un terreny més material, potser inclús polític,

tendeix a presentar-se, en ambdós casos, de manera poc conflictiva i a vegades

superficial, en favor d’aspectes més estètics.

Finalment, a manera de conclusió provisional, voldria recuperar algunes de les

reflexions que feia Manel Ollé a propòsit del balanç crític sobre narrativa catalana al

segle xxi,  on apuntava amb fermesa la fertilitat i la diversitat existents en el camp de la

«ficció narrativa breu» —de les quals El pèndol i Els desperfectes són plenament

representatives—, i foragitava certs prejudicis i males concepcions sobre el gènere,

sovint gestats a partir d’una comparativa errònia amb el gènere nove ístic, de la qual

una servidora també ha pecat. Tanmateix, Ollé també destacava una notable

repolitització —jo diria que extrapolable a tota la literatura catalana actual—,

traduïble en un cert increment de la «consciència de la dimensió política de

l’escriptura i de les implicacions co ectives que hi ha en el simple acte de narrar el cos,

les emocions, el gènere, els llocs, la feina, etc.» (p. 79) que, tot i que també sembla

ressonar en els reculls de contes aquí analitzats, voldré atendre amb més profunditat.

1. Ollé, Manel (2019). «Disset microrelats de la ficció narrativa breu del segle xxi». Dins de La

Narrativa catalana al segle XXI, balanç crític. Editat per Camps i Dasca. Barcelona: Societat Catalana

de Llengua i Literatura (IEC). 
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Sant Celoni (1994). Grau en Estudis Literaris UB, Màster Construcció i

Representació d'Identitats Culturals, entre la UB i la Albert-Ludwig-Freiburg

Universität. És investigadora predoctoral del grup de recerca Literatura

Catalana, Món Editorial i Societat (LiCMES) de la UOC, amb una tesi sobre els

imaginaris de la precarietat en el context postcrisi dins la narrativa catalana

actual. Membre del consell de redacció de Caràcters.
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