
El material narratiu que ha triat Maria 
Guasch per escriure aquesta novel·la 
d’entrada sorprèn perquè no té les ca-
racterístiques habituals d’una novel·la: 
no hi ha un argument intrigant, ni un 
final resolutiu, ni un fris de passions 
d’alt voltatge, ni l’interès sociològic 
d’un quadre de costums, ni s’hi insinu-
en rastres biogràfics que ens podrien 
encuriosir. A Olor de clor sota la roba 
només hi trobaran la veu d’una nena 
d’onze anys que narra en primera per-
sona, sense adreçar-se a ningú en con-
cret, que explica anècdotes menors tal 
com ella les veu, sense que ni el con-
text –probablement Castelldefels– ni 
l’època –finals dels noranta– hi tinguin 
cap protagonisme. No té les qualitats 
secundàries d’un relat, però té l’essen-
cial d’un text literari.

I l’essencial és, em sembla, la capa-
citat dels textos de revelar –d’expres-
sar– una experiència humana que els 
lectors puguem reconèixer i que, ales-
hores, en puguem admirar l’expressió. 
I això ho poden fer arguments de reis i 
déus o narracions d’una quotidianitat 
menor. Sòfocles o Josep Pla, tant se 

val. La deliberada nimietat de l’argu-
ment d’Olor de clor sota la roba obliga 
el lector a interessar-se per l’experièn-
cia que expressa o a no entendre una 
gran cosa. Certament, en moltes novel-
les, la trama argumental pot oferir al 
lector estímuls i dades d’interès, però 
aquestes informacions associades a 
l’anècdota argumental tenen la funció 

de transmetre la informació nuclear. 
Amb la mateixa relació que hi ha entre 
el cable i la llum.

El que refereix Júlia, la protagonista 
d’Olor de clor sota la roba, és el que veu 
i el que experimenta durant un estiu, a 
casa de la seva àvia –els pares són de 
viatge–, on conviu amb familiars, amb 
veïns del poble i amb estiuejants, on 
alguns parlen en castellà i d’altres en 
català, amb gent de mitjana edat, o més 
grans com l’àvia, però, sobretot, amb 
nois i noies que fan el que s’espera 
d’ells: parlen, es banyen, coquetegen, 
van a la festa major, mengen amb la 
família, van al bar, etc. Conductes. I en 
el centre hi ha Júlia, una adolescent 
massa nena, encara, per a ser ben 
acceptada pels nois més grans –li fan 
sentir, sovint, que fa nosa– i prou ado-
lescent ja per adonar-se dels desitjos, 
rancúnies i fingiments dels que ja són 
adults, especialment els coqueteigs que 
es produeixen entre ells. Júlia deambula 
en aquest espai, insegura i un punt aïlla-
da de la vida –real– dels que ja han cres-
cut. Però el que la defineix no és la seva 
solitud –es relaciona plausiblement amb 
d’altres i especialment amb Gerard, un 
estiuejant adolescent com ella– sinó la 
incapacitat, pròpia de l’edat, d’entendre 
de debò el que succeeix al seu entorn i 
a ella mateixa. Per això –mèrit de Maria 
Guasch– Júlia no se sent ni una víctima 
ni una rebel. Ella és, només, el que una 
adolescent d’onze anys pot ser. La sen-
sació de fragilitat, de candor, d’imminent 
desplegament del seu cos i de la seva 
consciència o d’inquietants incerteses, 
emergeix del text. Satisfactòriament. I 
no cal identificar-se amb un adolescent 
per entendre-ho –ni amb un insecte per 
reconèixer l’alienació de Gregor Samsa– 
sinó només experimentar-ho en el text. 

Tanmateix, no és una novel·la fàcil. 
La narradora –Júlia– no ordena com-
prensiblement el relat perquè aquesta 
novel·la no és una crònica, sinó més 
aviat un dietari del que ella experimen-
ta, dia a dia, durant aquell estiu. Amb 
pocs estímuls, em sembla, per copsar-
ho més enllà de l’anècdota adolescent. 
En qualsevol cas, és una bona novel·la 
amb una estructura i una orientació 
estètica, valentes.

Olor de clor sota la roba
MArIA GuASCh

Barcelona: La Magrana 
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