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LL
IB
R
ES Novel∙la Amb intensitat emocional, Edurne Portela

retrata el drama de la violència de gènere a través
de personatges condemnats a la solitud i a la culpa

La destrucció o
l’amor
J.A.MASOLIVERRÓDENAS
Nascuda a Santurtzi (Biscaia), el
1974, Edurne Portela es va doctorar
en Literatures Hispàniques per la
Universitat de Carolina del Nord.
Historiadora, filòloga, docent uni
versitària i novel∙lista, entre els seus
nombrosos assajos cal destacar Dis
placedmemories. Thepoetics of trau
ma in Argentine women’s writing
(2009)iElecodelosdisparos.Cultura
y memoria de la violencia (2016). La
violènciacontinuasentelmotiucen
traldelasevaprimeranovel∙la,Mejor
laausencia (2017), entornde lasitua
ció a l’Euskadi postindustrial dels
anysvuitanta.
AFormasdeestarlejosensenfron

temaraalaviolènciadegènere.Nohi
ha aquí el mínim to pamfletari que
afecti la qualitat de la novel∙la, sense
per això trair la realitat d’una xacra
cada vegadamés visible en la nostra
societat. Coneixem els excessos als
quals condueix la demagògia i aquí
veiem les virtuts d’haver sabut evi
tarlasensesacrificarencapmoment
la veritat.D’unabanda, se’ns creaun
mónnarratiuamb infinitatde subte
mes, alguns dels quals són merave

Novel∙la

Servir
els
altres
ADACASTELLS
Hemarribat a l’extrem que la com
passió és un exotisme? Si més no,
per als personatges de l’última no
vel∙la d’Anne Tyler, això sembla.
La protagonista inqüestionable
d’aquesta història és Willa Drake,
unadonaque es troba a la seixante
na i porta una vida serena veient
créixerelscactusaArizonaiambun
maritenganxatalmòbil,peròacabat
dejubilar.Undiarepunatrucadade
Baltimore perquè l’exnòvia del seu
fillhapatitunaccident inohihaqui

L’autora Edurne Portela

Anne Tyler DAVID LEVENSON/GETTY

cideixen a assenyalar que si Bar
celonanoesmetropolitanitzano té
futur, perquè en realitat ja no és
més que un barri de Barcelona”.
Barcelona és a la gran Barcelona el
que l’Eixample és a Barcelona.

Barcelona reconnectada
Alerta Barcelona, adiós a la ciu
dadautocomplaciente, de l’escrip
tor i director adjunt de La Van
guardia Miquel Molina (Barcelo
na, 1963) és un breu assaig de gran
intensitat conceptual. Aconse
gueixmostrar finsaquinpunt“una
coalició de desinteressos” s’ha de
convertir en una coalició per tor
nar a Barcelona la seva centralitat
cultural, econòmica i social.
Molina adverteix que Barcelona

ha “de ser reconnectada ambel seu
propi passat de potència cultural”.
La ciutat ha de tornar a prioritzar
la cultura com a element central
per a la seva transformació i lide
ratge.Had’impulsarpropostesori
entades a plantejar eixos de col∙la
boració amb ciutats com Madrid,
que permetin posar en marxa un
BarnaMad, a l’estil BosWash, per
potenciar dinàmiques culturals,
econòmiques i polítiques; qües
tions claus per garantir la competi
tivitat i l’estabilitat. És un assaig
imprescindible per advertir que el
projecte de Barcelona és consoli
dar una ciutat en tensió i no amb
tensió.

Projecció europea
Al seu llibre Barcelona, vuelvo a
casa, Manuel Valls (Barcelona,
1962), candidat a l’alcaldia de Bar
celona ambel suport deCiutadans,
permet recórrer la seva vida políti
ca i cultural connectada a l’acció
política. La seva Barcelona és la
Barcelona europea, antipopulista i
culta. La sevavisió és lad’unallibe
rador de la ciutat sotmesa a l’inde
pendentisme polític que considera
“nociu tant per als catalans com
per als espanyols”.
Els passatgesmés interessants de

la seva proposta per a Barcelona
són aquells on observa la ciutat
com una ciutat global, capaç de li
derar el seu present i el seu futur;
capaç de compatibilitzar la ciutat
econòmica amb la lluita eficient
contra les desigualtats i la pobresa,
on el turista no sigui l’enemic, on el
civisme torni a ser un pilar per a la
governança de la ciutat. El seu iti
nerari vital no només té comapro
pòsit conèixer l’home que aspira a
dirigir el destí de Barcelona, sinó
també mostrar que la seva expe
riència política a França pot tornar
a Barcelona tota la grandesa que la
ciutat ha perdut.
Nou reflexions que forgen la

idea d’una ciutat complexa, que
s’escapade l’esquematisme ideolò
gic. Després de llegir les diverses
propostes, la Barcelona que con
templem en la nostra imaginació
és una ciutat que sol∙licita que
ens confabulem a favor d’ella
perquèpuguidesenvoluparseple
nament. |

>

pugui tenir cura de la seva filla de
nou anys. Els qui la truquen ni tan
solssabenquelaWillanoésl’àviade
lanena.Sóncosesquepodenpassar
perfectament en aquest desordre
familiar tant del nostre temps, però
queencarapodendespertarcomen
tariscomelsquedeixenanaralguns
dels personatges d’aquestes pàgi
nes: “Quèhi fas tu, aquí?No és cosa
teva”.Hoés?LaWillanis’hoplante
ja.Agafaunavió i s’instal∙la a cuidar
unanenaquenohavistmai iquede
seguidal’adoptacomaàvia.
El motiu del desplaçament de la

Willaésundelsdostemesfonamen
talsdeLadansadelrellotge:vabédo
nar un sentit a la pròpia existència.
El fet que unamare i una filla la ne
cessitin, l’omple de felicitat. Lama
teixaTyler va haver de criar la seva
fillatotasoladesprésd’enviudarien
aquestes pàgines deixa entreveure
aquestaexperiència.ABaltimore, la
Willas’hitrobabé.Vadescobrintun
noumóni,adiferènciadelseumarit
quenopara de queixarse del clima
calorós,ellas’hiadaptaientraenre
lació amb un veïnat pintoresc for
mat per gent sola, acomodatícia, in
capaçd’abandonarelsseuscostums

llosament sorprenents o hilarants.
D’altrabanda,Portelaha sabut crear
personatges fràgils, contradictoris,
ambprejudicisqueels condemnena
la solitud i a la culpa, malgrat haver
lluitatperunavidaassentadai feliç.
La novel∙la s’obre revelantnos el

desenllaç, cosa que ens obliga a tor
nar alpassat.Unesvegadesquiparla
éselmarit.D’altres,laquevaserlase
vadona.Desdelpresentidesdelpas
sat.Compassa,entrealtresnovel∙les,
ambEltúneld’ErnestoSábato,conèi
xer el final ens permet conèixer les
causes que ho han provocat. I tot i
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metòdics per ajudar els altres.
La crítica anglosaxona ha dit que

Tylerésunagrannarradoradevides
normals. És cert, els seus personat
gesno sónni gransmalvats ni grans
herois, però per a un lector de les
nostres latituds, aquesta normalitat
no és tan normal, sobretot perquè
l’escriptora tracta de les relacions
familiars i, malgrat tota la globalit
zacióqueensempari, encaranosón
iguals les famílies desestructurades
i aïllades de la Nordamèrica pro
funda –la Willa pot estarse anys
sense saber res dels seus fills– que
les d’aquí. Tot plegat fa que cons
tantment la novel∙la ens pugui fer
pensarenunquadredeHopper,per
la fredor, pels silencis, pels espais
tanpocpersonals.Semblacomsiels
personatges representessin una
obrateatral,miratgequesobretotse
subratlla pel fet que lamajoria d’es
cenestranscorreneninteriors.
Tyler ha escrit una vintena de lli

bres, va guanyar el Pulitzer amb
Ejercicios respiratorios, i és conegu
da sobretot per ser l’autora d’El tu
ristaaccidental.VanéixeraMinnea
polis,el1941,enunafamíliaquàque
ra i algun copha dit que, tot i no ser

INMA SAINZ DE BARANDA

Document El periodista ToniMuñoz converteix
l’assassinat del guàrdia urbà que va commocionar
Barcelona en un ‘true crime’ trepidant

Un cadàver
al pantà
ALBERT LLADÓ
Un cos calcinat apareix al maleter
d’un cotxe als voltants del pantà de
Foix. Es tracta de Pedro Rodrí
guez, un agent de laGuàrdiaUrba
na.Aviat esdescobriràquedosdels
seus companys, la seva nòvia Rosa
Peral, i el també agent Albert Ló
pez, estan implicats en el crim. To
niMuñoz (SantFeliudeLlobregat,
1984), redactor de successos en
aquest diari, ha seguit de prop el
cas. Va entrevistar els protagonis
tes pocs dies abans del fatal desen
llaç. Va poder reunir els elements
necessaris per construir una hipò
tesi del que havia passat, i teixir
així una trepidant novel∙la basada
en fets reals, impregnada de desig,
gelosia i conseqüències macabres.
El periodista té un accés privile

giat a lesmillors fonts, i, juntament
amb les diverses versions dels acu
sats (conversarà amb la presumpta
assassina a la presó de Brians), po
dria oferir al lector de Solo tú me
tendrás tot el que té de pervers la
història d’aquest triangle amorós.
Tot i això, Muñoz va molt més en
llà de la dada i de l’informe i con
verteix la narració en un artefacte
literàriamentambiciós, ambmúlti
ples analepsis i prolepsis, salts cap
enrere i cap endavant que ajuden a
embastar un puzle ple de subtra
mes.
L’ús del detall il∙lumina les zo

nes més fosques de la troca; el
clauer que troben al costat del cot
xe (que porta escrit el número 46
de Valentino Rossi), la pròtesi que
té Pedro Rodríguez i que permet

als Mossos reconèixer el cos, la
barba hipster que s’afaita pocs dies
després Albert López (possible
ment perquè se li ha cremat al pro
vocar l’incendi), o els missatges de
WhatsApp que envia als seus
amants Rosa Peral, a més de
l’erupció que li surt al coll quan
sent una ràbia incontenible. Però
Toni Muñoz també és hàbil al
mostrarnos l’iceberg de cada per
sonalitat, i com els antecedents
dels implicats cobren tota la força,
una vegada que la mort és convo
cada irremeiablement. La violèn
cia ja hi era molt abans; al Pedro
l’havien suspès de sou i feina per
l’agressió a un motorista, l’Albert
va protagonitzar un episodi tèrbol
amb un lladre, que va acabar amb
lamort d’aquest últim, i laRosaha
via estat víctima, suposadament,
de la filtració d’una foto sexual per
part, segons ella, d’un coman
dament del cos de la policia muni
cipal.
És especialment estremidora

l’escena que podem visualitzar a
partir del que explica la filla gran
deRosaPeral, queveu la sevamare
tacada de sang després de sentir
cops forts al pis de baix de la casa
familiar. Les mentides i els en
ganysque l’agenthamantingutdu
rant anys, davant la família i els
amics, s’han convertit, ara sí, en
una veritat única i terrible. Tan si
nistra com indesxifrable. |

Toni Muñoz
Solo tú me tendrás
PENÍNSULA , 272 PÀGINES, 17,90 EUROS

Toni Muñoz debuta amb ‘Solo tú me tendrás’ LLIBERT TEIXIDÓ

religiosa, això hamarcat la seva es
criptura. Aquí ho veiem en l’estra
nyesaambquèlaWillaentomalavi
damoderna:lapordeconduir,lano
vetatd’agafarl’avió,larelacióambel
telèfon...ElquesobtamésdeLadan
sa del rellotge és que hi ha tota una
primerapart–gairebéocupalamei
tat del llibre–que serveixper expli
carnosquiéslaWilla,desdelaseva
infantesa, quan venia xocolatines
portaperporta, finsqueenviudadel
seu primer marit. És una introduc
ció que ajuda a entendre el caràcter
passiu d’aquesta dona, el fet que
semprevagiaremolcdelsaltres,pe
rò quedeixa fils pendents queno es
tornenaesmentar en la segonapart
de la novel∙la. Aquí ens trobem una
Willaquehaaprèsalgunacosade la
vida, amb més caràcter, perquè
aquest és l’altre tema fonamental
d’aquest ball a través del temps: el
repted’unadonaaqui li costa cons
truirseunavidapròpia. |

AnneTyler
Ladansadel rellotge/Elbailedel reloj
PROA/LUMEN. TRADUCCIÓ AL CATALÀ: MARC RUBIÓ/AL

CASTELLÀ: JOSÉ LUIS LÓPEZMUÑOZ. 320/344 PÀGINES.

19,90EUROS

així,Portelaaconsegueixmantenirla
tensió per arribar a un desenllaç po
derós, de gran intensitat emocional.
És a dir, que les emocions triomfen
sobreelpamflet.
L’Alicia ja va conèixer la violència

de petita i es va emportarmés d’una
pallissa que “la dejó marcada por
dentroypor fuera”. “Sumadre toda
vía no ha acabado de vengar sesenta
años de matrimonio”. Gairebé no
se’ns diu res dels seus germans. A la
mare la coneixem sobretot per Sky
pe,demaneraqueundelsaltresdra
mes és la distància, sigui des de

SouthvillecomdesdeNorthville,ac
centuadaamblamortdelpare.Lase
vavidasecentraenlasevacarreraala
universitat i en la seva relacióambel
Matty. Ell, quan el coneix, s’està de
dicant al seumàster de Finances. Es
veuen condemnats a canviar fre
qüentmentdecasaa larecercad’una
que els satisfaci, com pretenen que
elssatisfaci lasevavidaencomú.Les
seves vides giren entre aquests dos
mons,fetpelqualentrenendiferents
realitats i viuen lesmés variades ex
periències.
Assistim a l’entrevista del Matty

amb un enigmàtic senyor Chan, del
qual acaba de descobrir el drama de
lasevavida.Estrobenambunsóssos
rentadors als quals l’Alicia s’acosta
fascinadai ignorantcom podenarri
bar a ser de perillosos. Assisteixen a
ladegradaciódelesgatesLlosaiVar
gas. Planten un sanguinyol que amb
prou feines viu un any, cosa que ells
viuen comun fet simbòlic, un senyal
que havien de fer un canvi radical
a les sevesvides. “Si no sabemoscui
dar un árbol, ¿cómo vamos a cuidar
deunhijo?”,desconeixedora ladona
de la brutal violència que la deixarà
embarassada i en la qual l’home, aliè
a tantpatiment, queda totalmentde
gradat.
Hi ha escenes d’una violència im

pactant,comladelcapdecapitatd’un
porc. I els records completen aquest
escenarideladissortenunadonaque
viu en el buit, la tristesa i la por. Les
últimesescenesdelanovel∙la,culmi
nació d’una successió de crisis,
apel∙lenmésa ladesolacióde ladona
quealacruelceguesadelmarit. |

EdurnePortela
Formasdeestar lejos
GALAXIAGUTENBERG.240PÀGINES.18,90EUROS


