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«Et pots fer caca als llocs, vigilar amb gran histèria cada pam al voltant teu, fustigar-
te amb vòmits i sexe, i supurar un desig primitiu de vida. Què hauria sigut de mi
sense la rialla macabra, tendra, que em sobrevenia de manera intempestiva i gra -
tuïta?» (p. 100). Tot i que Els llits dels altres està empedrat de sentències amb aspira-
ció lapidària, no és fins al darrer terç del llibre que topem amb aquesta frase il·lustra-
tiva del caràcter de la Claustre, protagonista i narradora que arrossega un passat con-
vuls i trampeja un present incert. La riallada salvatge que destranscendentalitza els
moments crítics d’una existència és, en efecte, la pulsió atàvica que ens fa lluitar per
sobreviure. 

Quan la Claustre s’expressa així té vint-i-set anys i està perdent el «desig primitiu
de vida». Per evitar-ho, decideix posar-se en mans d’una psicòloga, i per primer cop
comença a desentrellar el garbuix emocional que l’ha tenallada durant tant de temps. A
partir d’aquest moment, ja serà capaç de posar un nom als fantasmes del passat i podrà
dir, sense recança, que va ser víctima d’abusos sexuals (p. 102). Fins i tot avorrirà,
amb una «repulsió infinita, gairebé física», la mentida (p. 103). I remuntarà cap a la
progressiva estabilitat que, a partir del capítol Disset, li donarà en Robert.

Per arribar-hi, però, ha calgut sobreposar-se a la catàbasi que ha estat la seva vida
(hi sovintegen referències explícites: «tenia l’infern a dins», «tot era foscor i terra»,
«món subterrani», «submon», «jo baixo a uns inferns infantils i desesperants», etc.) i
que coneixerem gràcies al report retrospectiu motivat per la trobada de la narradora
amb una vella companya a la fonda on s’atura després d’haver tornat, per última
vegada, a la casa familiar. La confessió es descabdella seguint el fil cronològic a tra-
vés de vint capítols numerats que acabaran enllaçant amb el present narratiu, desple-
gat en tres seqüències a l’inici, la meitat i el final de l’obra. 

Els primers deu capítols tracen un discurs unitari que abraça des de la infantesa
fins als dinou anys de la Claustre i permeten identificar les coordenades de la seva
experiència vital. Els abusos de l’oncle, l’alcoholisme del pare o la feblesa de caràc-
ter de la mare prefiguren una adolescència hipersensible, que virarà cap a l’anorèxia
i l’anorgàsmia, i que una mitomania malaltissa amb prou feines pot dissimular. L’es-
tat depressiu a què arriba desembocarà en un intent de suïcidi amb el qual, per in -
creïble que pugui semblar, la Claustre no ha tocat fons. 

Els deu capítols posteriors, en canvi, esfilagarsen l’argument i funcionen més aviat
per acumulació episòdica. Encara lluny de refer-se, la Claustre crema etapes enmig
d’una fonda desorientació. Se succeeixen les escenes escatològiques, les relacions sen-
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timentals efímeres i els canvis d’espai a Berlín o Aberdeen –aquests darrers, val a dir-
ho, sense gaire justificació. Només en el tram final d’aquesta segona part, amb l’esce-
na que referíem en començar, la narradora talla de soca-rel la deriva autodestructiva
que ha pres la seva vida.

«L’herència», l’última seqüència, descriu el moment anterior a la inicial, «La sor-
tida». La visita a la mare provoca en la Claustre una tristesa pregona en constatar,
amb un plor lúcidament revelador, que l’única herència que ha rebut és la mateixa
incapacitat per estimar que la seva mare li ha manifestat al llarg de trenta anys.
Aquest final més o menys obert, malgrat la circularitat de l’estructura, deixa alguns
caps per lligar, però sembla coherent: l’evocació del passat no resol els conflictes
plantejats, però el simple fet de compartir-los permet distanciar-se’n.

És fàcil deduir que el nucli central de la història l’ocupa la protagonista femeni-
na. Anna Punsoda ha concebut l’obra des de l’admiració envers el personatge, i és
així com tots els elements compositius hi giren al voltant. El primer és el patró
novel·lístic. Els llits dels altres reprodueix l’esquema clàssic de les històries de crisi,
recuperació i alliberament, sovint després d’un episodi clarificador, gairebé epifànic,
que en el cas que ens ocupa podem situar, potser, en la fugaç relació amb la Leono-
ra: «em va sacsejar sense trencar-me» (p. 112). El segon (conseqüència de l’anterior)
és el punt de vista. La fórmula de l’escriptura parlada per la qual ha optat l’autora es
revela com un encert en la mesura que, presentada com a «pensament en brut», faci-
lita la introspecció necessària per explicar la peripècia vital de la narradora. 

Tanmateix, l’escriptura parlada exigeix la utilització dels mecanismes expressius
i conceptuals propis de l’oralitat per atènyer la versemblança, i el to d’aquesta novel -
la, literari en excés, no s’adiu amb una conversa espontània en una fonda de carrete-
ra. Hi ha cap justificació que expliqui el desajust? Cap ni una, llevat d’alguna es -
cadussera referència al fet que la protagonista escriu «per buidar el pap i endreçar
problemes» (p. 114), o d’una vaga consciència d’estar explicant-se a algú altre. Vet
aquí un dels problemes majors. Perquè si bé Punsoda du a bon port el viatge interior
de la Claustre, naufraga en voler fer passar tot el flux narratiu pel prisma d’un sol
personatge. Sol passar que una veu en primera persona empenyi l’escriptor a deixar
en zones d’ombra la resta d’elements que conformen una història, ni que sigui per
explicitar, a mode de negatiu fotogràfic, qui n’ocupa la centralitat. Però a Els llits
dels altres resulta excessiu el desequilibri entre la veu que conta la història i l’argu-
ment, que no queda ben travat per les freqüents el·lipsis temporals, pels recurrents
passatges digressius i, en un altre pla, pels problemes amb el registre lingüístic. I
d’altra banda, els recursos simbòlics s’imbriquen en el discurs amb una certa abrup-
tesa (el nom de la protagonista, la purga física que n’amaga una altra de psicològica
i emocional, etc.). Tot plegat pesa massa en una proposta com la de Punsoda, que
requereix continuïtat temporal sense buits, ritme narratiu i equilibri entre els diver-
sos nivells de significació, tant els reals com els simbòlics. És a dir, requereix l’har-
monització de tots els factors que poden fer creïble cada grau de l’evolució de la
protagonista, cada relleix anímic de la seva personalitat. 

En matèria d’estil, hi apareixen uns tics rodoredians la recurrència dels quals els
allunya d’una veritable funció artística; és a dir, que no semblen posats al servei
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d’un caràcter —ni d’una visió del món—, sinó que més aviat traeixen una gratuïtat
de pirotècnia verbal («el gat, que era blanc, esquitxat de negre i ros, i tan prim que
feia angúnia», p. 12; «I va ser com si algú em destruís de dins i quedés morta del cap
i de les cames», p. 61, etc.). Malgrat això, s’hi intueix el que podria arribar a ser,
perquè l’autora ha trobat un camí dreturer per començar a forjar una via d’expressió
pròpia en el magma deixatat de bona part de la prosa narrativa actual. I això, si més
no, és un pas gairebé definitiu: «Tota la gràcia de l’escriure radica a encertar el mitjà
d’expressió, l’estil. Hi ha escriptors que el troben de seguida, d’altres triguen molt,
d’altres no el troben mai», afirmava Mercè Rodoreda al cèlebre pròleg de Mirall
trencat (1974).

Aquest debut literari ha generat un impacte considerable, probablement per raons
extraliteràries que tenen a veure amb la capacitat de projecció pública i publicitària
de l’autora. No és menys cert que ha sabut tocar temes punyents d’actualitat (els
abusos sexuals a menors, els trastorns alimentaris). Això assegura un tipus de lector
que cerca la ficcionalització d’experiències íntimes i que tendeix a valorar un text
només per la temàtica. Però si ens esforcem a no ultrapassar els límits del camp de
joc literari, bé cal demanar-se quin espai ocuparà Els llits dels altres en el nostre pai-
satge narratiu d’aquí a uns anys. L’excés ditiràmbic de la contracoberta, ben agom-
bolat pel reguitzell d’elogis que proclamen l’excel·lència de l’obra, en prediu un de
central. Nosaltres, des dels marges de l’escrutini, optem per la modèstia de no veure-
hi tan clar i esperar si les expectatives són o no justificades. Caldrà esperar la segona
novel·la que, de ben segur, Anna Punsoda ja està escrivint. 
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