
Tots recordem algun company (o companya) de classe enormement cautelós i apli-
cat. Silenciós, treballador, anava encadenant els cursos assegut al seu pupitre sense
cridar l’atenció ni d’estudiants ni de professors. Podia passar per tot el sistema edu-
catiu amb l’exhibicionisme d’un camaleó. A Els fills de Llacuna Park, Maria Guasch
(recent Premi de la Crítica Catalana atorgat per l’AELC) dona la veu a una d’aques-
tes persones, Clara Blai, capaç d’afirmar que: «Ningú no sap com pot sentir-se de
mortificat algú que fa bona cara i somriu, i que retorna mansament al seu lloc de
sempre i accepta que el posin d’exemple de persona discreta, treballadora i constant»
(p. 143).

La Clara té trenta-dos anys i viu al barri del Guinardó de Barcelona, amb el seu
germà, la seva cunyada i el seu nebot, a qui a estones fa una mica de mare i a estones
de tieta enrotllada. Creua sovint el Passeig Maragall per visitar els seus pares al
Congrés. Treballa de professora fent una substitució a la presó de dones de can
Brians. És allà on s’encendrà l’espurna que posarà en marxa la novel·la. En la mira-
da persistent que li dedica una reclusa hi reconeixerà, al cap d’uns dies, la Sònia
Bermúdez, la noia més popular de la seva classe durant els anys d’institut. Superada
la sorpresa inicial, reconeixerà també el germà bessó de la Sònia, el Gabriel, en una
de les seves visites. El vincle que establiran la Clara i el Gabriel servirà per fer-la
retornar a Canyars, la ciutat dels germans Bermúdez en la qual Clara va viure l’ado-
lescència, ja que els seus pares, professors de secundària, hi treballaven i la hi van
fer anar a estudiar. A Canyars s’hi va construir fa uns anys el gran centre comercial i
urbanístic de Llacuna Park, impulsat per l’oncle dels germans bessons; un fet que ja
els dotava de certa aurèola dins del microcosmos de l’institut, sumat a la tragèdia de
tenir un germà més gran mort a causa de la droga.

La novel·la està narrada en present, i això la dota d’un punt d’immediatesa fona-
mental per a la seva concepció; esdevé una autèntica capbussada en la ment de la
Clara, que anirà contraposant l’existència actual amb els records (més o menys
boirosos) de quinze anys enrere. El que al principi podria semblar una venjança
freda de la discreció adolescent –la posició de la Clara, a priori, és francament millor
que la de la seva antigament popular companya– no s’executa per la constant apatia
de la protagonista, que ni tan sols intercanviarà més de quatre paraules amb la reclu-
sa. La trama novel·lesca no és a la presó, sinó fora. La Clara avança per la vida d’es-
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ma, i la novel·la s’imposa més com la descripció grisa d’una vida precària que no
pas com una acció trepidant. Les paraules amb les quals es defineix la narradora,
«Sempre he tingut por de ser poc intel·ligent. De no saber veure el que, per als
altres, és evident. De vegades, tinc el cap buit. Literalment buit. Els pensaments
vénen més tard, quan ja no hi ha res a fer, i aleshores s’instal·len dins meu com una
mala cosa» (p. 144), ens permeten entendre’n els moviments –o més aviat la inacció.
Veurem la Clara prenent decisions més o menys encertades (poc o gens meditades)
al llarg de tot el relat i les conseqüències que se’n deriven.

La virtut de seguir constantment el fil del pensament de la Clara és que ens per-
met, com a lectors, anar combinant la simpatia o l’antipatia pel personatge a mesura
que n’anem coneixent les vicissituds. El mèrit de Maria Guasch, doncs, és que acon-
segueix fer-nos mantenir l’atenció per un personatge que, a estones, sembla no tenir
cap interès especial per explicar-nos la seva història; que no conté, al cap i a la fi, res
de més extraordinari que anar passant els dies intentant d’entrar al món que li havia
estat vedat durant l’adolescència –què s’amaga darrera la popular Sònia Bermúdez?
Tot plegat per descobrir-ne, d’entrada, una nova banalitat. I, finalment, un fet tan
desagradable que la farà fugir corrents.

Guasch practica una prosa enormement sensorial. Les olors, els sorolls, el tacte,
que augmenten en gran mesura la sensació d’adhesió completa a la subjectivitat 
que practica l’escriptora. «Per moments, m’arriba una bafarada de suor barrejada
amb desodorant que no em desagrada del tot» (p. 11), es fixa la Clara quan s’asseu a
l’auto bús. La visió repetitiva de la muntanya de Montserrat, pintada de colors diver-
sos pels raigs del sol cada vegada que torna d’impartir les classes a la presó, serà un
altre motiu recurrent. També pot ser efectivament lacònica, concisa: «Se m’acosta.
Sé què farem. M’agafa pel clatell. Li noto l’olor de sal, l’alè tebi barrejat amb nicoti-
na» (p. 53). Combina la descripció de referents reals, palpables, com Montserrat, el
Guinardó o el Congrés, amb la creació d’un lloc imaginat com és Canyars –tot i que
qualsevol usuari més o menys habitual de la línia de trens R-2 sud hi pot reconèixer
fàcilment aspectes de Gavà o de Viladecans. I utilitza referents populars (Los Chic-
hos, p. 46, «como una ola», p. 121) o generacionals (Oliver i Benji, Bola de Drac, 
p. 95; «la va liar parda», p. 142) en les seves comparacions, que ajuden a crear com-
plicitat i a introduir les esparses notes d’humor, ben fi, que també hi podem trobar:
«Bec més del que volia, però només me n’adono quan surto dels lavabos i m’ocupa
llargament el dilema de si la porta s’ha d’empènyer o estirar» (p. 83).

La delicada mixtura entre el passotisme de la Clara i els referents actuals que,
com qui no vol la cosa, va deixant caure, aporten també frescor a l’obra: «Arriba
novembre. [...] Diumenge 9 anem a votar, o el que sigui, amb la Sandra, i acabo dins
la foto d’algú que somriu en primer terme amb el paperet a la mà» (p. 54); i la doten
d’una pàtina de realisme que també assoleixen els diàlegs, ben resolts, perquè trans-
meten perfectament la sensació anodina que envolta tota l’obra. D’aquesta manera,
la pulcritud de la veu narradora contrasta amb les converses, a voltes en castellà, o
en el recurrent code switching (p. 118-119, 122) tan típic de certs parlants de l’àrea
de Barcelona.

Ressenyes 119

Artur Garcia Fuster: Maria Guash, Els fills de Llacuna Park



El posat d’indiferència amb el qual la Clara amaneix el seu relat facilita la sensa-
ció de buidor que transmeten certes situacions o actes socials en els quals es troba
gairebé sense ni adonar-se’n. La Clara pot arribar a ser mesquina o hipòcrita amb la
gent que l’envolta. La gràcia és que no fa cap esforç per dissimular-ho. De manera
que com a lectors ens podem sentir plenament identificats amb el seu menfotisme,
amb el qual encara anar a veure una obra de teatre amateur o acabar fent cerveses
amb amics d’amics que ni tan sols coneix ni li interessen. Sensacions de vergonya
aliena, com la trobada amb l’excompanya d’institut amb qui antany foren amigues
(p. 123) o la forçada conversa entre exestudiants d’Erasmus (p. 125), que pot des-
criure des de la seva tribuna d’espectadora, al mateix nivell pràcticament que els
seus lectors. Tot plegat contribueix a l’atmosfera de desassossec que impregna tot el
relat. A la sensació constant que hi ha quelcom de soterrat darrere les paraules i les
accions que fan els personatges. Com deia la Clara, els pensaments li arriben sempre
més tard, després d’actuar maquinalment; només aleshores, per uns breus instants, se
li il·lumina la consciència i pot arribar a entendre’ls (i a entendre’s).

Tot i algunes decisions un xic discutibles –no és creïble que a la Clara li costi
tant reconèixer una persona com la Sònia, si la va marcar tan profundament durant
l’institut; tampoc, per molt laissez faire vital que practiqui, l’estranya relació que
estableix amb l’oncle dels bessons, Jesús, el fundador de Llacuna Park– la novel·la
s’imposa com un bon retrat d’una generació marcada per la falta d’expectatives. La
trama secundària (què els va passar als personatges de la Sònia i el Gabriel perquè
hagin acabat així) potser desemboca en una resolució sòrdidament suada, però no
desentona en el seu conjunt, ni desmereix un llibre que esdevé un calculat retaule de
la desorientació en la qual, sovint, es troben les persones que ronden la trentena.
Però on destaca, sobretot, la mirada de la narradora, que demostra tota la poètica
interna que podia atresorar el company discret i constant de l’aula, a qui mai vam
arribar a sentir la veu.
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