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D e vegades, com a lector voraç, hi ha lectures que s’encadenen amb una

sèrie de para elismes que fan esfereir i que et fan qüestionar si és cosa

d’una intervenció divina, d’un gust propi en l’elecció llibresca o d’algun

detall que se t’escapa en un primer moment. Aquesta és una història on intervé aquesta

tercera disjuntiva, perquè el meu ateisme i una obsessió malsana per la ciència-ficció

allunyen qualsevol sospita que la lectura dels llibres que ens ocupen sigui fruit d’alguna

de les altres dues opcions. Tot va començar amb la lectura de Hamnet (2021, L’Altra

Editorial, traducció de Marc Rubió), de Maggie O’Farrell, un llibre que venia amanit

d’unes expectatives que no es van satisfer. Sí que es van satisfer, en canvi, amb Mirall

trencat, però tampoc va ser una sorpresa, perquè en la literatura catalana ja va més

enllà de la redundància destacar el geni de Rodoreda. I poques expectatives

arrossegava amb Terres mortes (2021, Anagrama), de Núria Bendicho, excepte la

repetida ad nauseam que és una autora joveníssima. Tres lectures que, d’entrada, no

havien de tenir cap mena de lligam —excepte l’autoria femenina que, d’entrada,

literàriament no ens hauria de guiar—: una autora nord-irlandesa, sobre la funesta

història del fill de Shakespeare; una clàssica catalana, sobre una família burgesa

barcelonina; i una escriptora catalana emergent, amb una història gòtica sobre un crim

rural. Però un cop llegides totes tres, salta l’espurna. Les tres autores, malgrat les

diferents estratègies, en realitat volien explicar una mateixa història, la d’unes famílies

colpejades per la dissort que ens iguala a tots: la mort. Una mort que arrossega les més

baixes passions dels personatges i els enfronta a una crisi existencial.

En el cas de Hamnet, és la mort anunciada del fill petit de la família Shakespeare el que

condueix a Agnes, la mare, al dol. Un dol que es veu accentuat per la solitud que sent la

protagonista de la nove a, abandonada pel seu marit, que fuig de qualsevol compromís

emocional per tornar cap a la ciutat, cap al que encarna l’èxit de la seua carrera

dramatúrgica. En canvi, el poble d’origen i la família del marit —que disten molt del

bucolisme— són només una gàbia de dolor que reprimeixen qualsevol via

d’escapament o de recerca d’alguna direcció existencial. Agnes, finalment, viatjarà a

Londres per recriminar l’absència covarda del seu marit i, per contra, acabarà

presenciant la representació d’una obra, Hamlet, amb la qual el dol se sublimarà amb

l’art per adquirir un estadi de consciència i de sentit existencial superior. Un sentit que

el lector mateix adquireix gràcies a l’astut joc d’intercanvis que proposa l’autora:

l’intercanvi sobrenatural de Hamnet en el paper de difunt, perquè en un principi era la

seua germana bessona la que havia de sucumbir a la pesta; i l’intercanvi artístic que

efectua Shakespeare en la seua tragèdia, en què és el pare —en comptes del fill— qui

mor. Amb tot, l’estil extremament florit de l’autora juga tant amb la paciència del

lector que acaba diluint uns personatges i una potència simbòlica que freguen

l’exce ència. Aquesta voluntat de fer un quadre de costums d’un detallisme exacerbat i

l’aspiració d’una narració gairebé total del passat i el present dels personatges arriba a

un límit que hi ha fragments en què es fa di cil d’entendre on vol anar a parar l’autora

més enllà del preciosisme literari.







 

mailto:?subject=Terres+mortes%2C+lectures+creuades&body=https%3A%2F%2Flalectora.cat%2F2021%2F04%2F27%2Fterres-mortes-lectures-creuades%2F


Un estil semblant es desti a a Terres mortes, perquè de vegades, malgrat el domini 

indubtable de l’escriptora de les paraules i la seua fluïdesa lírica, també et condueix a

una lectura innecessàriament feixuga; però Bendicho salva els mobles gràcies a la

brevetat de la nove a i a la multiplicitat de perspectives que permet mantenir l’interès

en tot moment. Una pluralitat de veus narrades en primera persona que és també el seu

taló d’Aqui es, perquè l’autora trenca la coherència interna del relat per culpa de la

seua insistència en l’ús d’aquest mateix registre líric en tots els capítols. Tot plegat

seria més païble si es tractés d’un mateix narrador omniscient, però costa molt

d’entendre en el cas d’una narració interna amb personatges que en principi no haurien

de tenir una mateixa veu: per exemple, el fet que una criatura amb discapacitat mental

tingui la mateixa manera de parlar que un dona de mitjana edat, un capellà o una

madame d’un prostíbul fa un mal servei a la caracterització dels personatges.

Personatges que, tanmateix, entren en un conflicte ètic d’una profunditat i maduresa

que sorprenen venint d’una escriptora novella com Bendicho. Terres mortes és un joc

de miralls convexos molt ben tramat, amb una ambientació gòtica que et condueix més

a Víctor Català que a Poe o Shelley, i que amara al lector d’una sensació de brutícia,

d’una misèria moral, d’unes imatges grotesques, que van molt en consonància amb les

baixes passions entre els quals els personatges s’enllorden com porcs en una cort. I com

O’Farrell, l’autora s’immergeix en el dol i la crisi existencial que succeeixen la mort

d’un ésser estimat i ho fa d’una manera molt hàbil gràcies al seguiment de les

convencions de la nove a negra, que ajuda a mantenir l’atenció en el detall fins al final.

Però si els para elismes de Bendicho amb Hamnet són purament circumstancials, la

menció de Mirall trencat no és pas atzarosa. Fa poc, Artur Garcia Fuster mencionava

en un article d’aquesta mateixa revista la tendència d’un cert sector d’autores

catalanes emergents —però també d’autors, cal afegir— de mimetitzar l’estil simbòlic

i sintètic rodoredià. El cert és que l’ombra de Rodoreda també plana sobre Bendicho,

no tant estilísticament —que a voltes també—, sinó més aviat en la construcció de

l’esquelet narratiu. Ho fa d’una manera més endreçada que l’autora de Sant Gervasi

amb la narració de la família Valldaura, perquè el protagonisme de cada personatge de

Terres mortes és més equilibrat, però, tot i això, la influència es fa ben evident sobretot

en dos trets: per una banda, en l’ús morbós de temes fulletonescos com l’incest o el

trencament del vot de castedat, que acaba conduint a la perdició dels personatges; i per

l’altra, per l’ús conscient del sobrenatural, que conflueix en una escena que ambdues

nove es comparteixen: la narració des del punt de vista d’un fantasma, homenatge

volgut o inconscient de l’autora a l’obra mestra de Rodoreda. Però si una cosa

aconsegueix Bendicho és saber equilibrar bé aquesta influència rodorediana sense que

l’acabi devorant, a diferència d’altres contemporanis seus. Terres mortes és una obra de

debut ben digna, en què l’autora ofereix una ambició literària i un estil que encara

necessita polir una mica —res que l’experiència no pugui cisellar—, però que apunta

molt bones maneres.
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