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ELS CRÍTICS

Mirar allà on la resta 
aparta la mirada  

En algun moment dels molts me-
sos que Permagel corria de boca 
en boca, una persona relaciona-

da amb el món del llibre em va dir que, 
en un altre segell sense tanta aura, la 
novel·la no haguera fet el mateix reeixit 
recorregut. És possible.

També ajuda un títol amb grapa i 
misteri, molt més eufònic que el Per-
mafrost de l’edició castellana. Aquesta 
suma de coses, tanmateix, no explica 
per què la primerenca narració d’Eva 
Baltasar (Barcelona, 1978) va fer-se un 
forat tan considerable. Potser molta 
gent va connectar amb una protago-
nista àrida i no massa empàtica, una 
narradora sense embuts que articulava 
un discurs sense obturador ni preju-
dicis. Una lesbiana fora de norma, en 
certa manera. Afegirem també una 
escriptura esmolada, amb un punt 
abrupte i eixut, però no per això des-
substanciada. 

Repasse les anotacions i subrat-
llats que en vaig fer i em retrobe amb 
el plaer lector provocat per aquell 
personatge assilvestrat i la seua mirada 
antisocial sobre la institució famili-
ar. La història no acabava d’estar del 
tot apuntalada, però es tractava d’un 
debut valuós. El que no va evitar que 
Permagel estiguera sotmesa al tipus de 

distorsions de recepció crítica i lectora 
que provoca un èxit bastant concloent. 
Una literatura, així mateix, intensa, que 
abona reaccions emfàtiques de refrac-
ció o adhesió.

Com a part d’un tríptic que tancarà 
més endavant Mamut, la nova novel·la 
de Baltasar, Boulder, manté el títol en 
el camp semàntic dels cercles polars 
—en aquest cas un malnom que fa re-
ferència a les grans roques solitàries de 
la Patagònia— i ens presenta un altre 
personatge femení amb moltes arestes, 
una dona que fuig de Barcelona i acaba 
enrolada en la cuina d’un vaixell. Un 
personatge que cerca l’equilibri i la 
felicitat en l’absència de vincles i res-
ponsabilitats, en una manera d’enten-
dre la solitud. L’enamorament d’una 
geòloga islandesa, Samsa, l’arrelarà a 
Reykjavík i li proveirà d’un cert hàbitat 
propi. Un espai d’independència que 
es veurà amenaçat per la necessitat de 
la parella de ser mare i, per sobre de 
tot, per la vivència d’una maternitat 
mística i exacerbada: “La maternitat de 
Samsa és exclusiva, no m’afecta, m’ha 
convertit en una exiliada”. 

Novament, la narradora en prime-
ra persona li serveix a Baltasar per 
explicar fets, sensacions i sentiments 
des de la cruesa i l’estranyament, d’una 
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estupefacció esquerpa, asocial. Amb 
la qual, tanmateix, no deixes d’iden-
tificar-te en molts moments, sobretot 
quan s’enfronta a la construcció cul-
tural ensucrada i hipòcrita al voltant 
de la maternitat. Així i tot, un tret molt 
marcat del personatge és la vivència 
de la sexualitat i del rol de gènere des 
d’una posició masculinitzada, una 
mirada simbolitzada en l’ús de l’arnès 
un artefacte sexual per a dones que 
reprodueix la penetració. Que es reflec-
teix també en l’amistat etílica i sincera 
de Boulder amb Ragnar, un individu 
rude i viscut. Una amistat amb un punt 
masculí que s’escapa del convenciona-
lisme. “La nova feminitat evoca la vella 
masculinitat”, resumia Vicenç Pagès.

Aquest perfil li ha costat a Baltasar 
alguna crítica bastant desenfocada 
en la línia de prosseguir l’equívoc 
d’atribuir a la literatura el paper de 
guia moral o pedagògica i no de mirall 
social deformat per la necessària 
creativitat, per la inventiva. La prota-
gonista de Boulder potser no siga un 
model LGTBI canònic, però la seua 
carnalitat i els seus neguits i anhels són 
recognoscibles, funcionen com a arte-
facte literari. I aquesta nova història, 
que com Permagel posa sobre la taula 
les contradiccions humanes, potser 
sense acabar de furgar en la ferida, em 
sembla més interessant i atractiva. Fins 
i tot malgrat la fatiga de materials per 
tanta ambientació gèlida en la literatu-
ra catalana recent.

Baltasar, a més, hi incorpora una 
certa depuració estilística, rebla el clau 
de la concentració literària i la con-
densació argumental sense perdre les 
aptituds lapidàries (“L’absència de sexe 
humanitza com la malaltia”) ni la mala 
hòstia. El punt ferotge i la voluntat de 
remoure i provocar preguntes allà on 
la resta de creadors aparten la mirada 
o miren de gairó. La biga mestra d’un 
edifici en construcció que ja presenta 
una atractiva i controvertida façana.

Eva Baltasar

cinema
The peanut butter falcon és 
un film petit, sense grans girs 
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