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JULIÀ GUILLAMON
Primavera, estiu, etcètera deMarta
Rojals (La Palma d’Ebre, 1975) ha
estat un fenomen de llarga durada:
un llibre llegit, recomanat i tornat
a recomanar fins a les vuit edicions
que se n’han fet fins ara. La no-
vel·la té més d’un secret i per això
no ha estat la flor d’un dia que són
moltes vegades els èxits editorials.
Reflecteix una generació, un mo-
ment, una psicologia. Retrata un
ambient, una família, un poble. I,
sobretot, construeix amb eficàcia
una història d’amor-passió que fa
ballar tots els altres elements al so
d’un musiqueta vertiginosa. És
una novel·la ben dialogada, ben
descrita i, sobretot, estructural-
ment ben pensada i lligada, amb

un final captivador. Moltes d’a-
questes virtuts les trobem, amplifi-
cades, a L’altra, on el que canvia,
bàsicament, és la geografia física.
Ja no és, o ja no és tant, una no-
vel·la del retorn a l’origen. Es des-
envolupa en un ambient urbà, en-
tre parelles que tenen fills petits,
estan a punt de fer-ne quaranta, es
queden sense feina i han de fer un
pensament.
L’un vol escriure una novel·la,

l’altre potser se n’anirà a viure a
l’estranger, l’altre s’ho ha muntat
amb una joveneta i està a punt de
separar-se. És la part diguem-ne
sociològica de la novel·la, que des-
criu el desgavell d’unmón en crisi,
onmés quemai la gent viu en òrbi-
tes separades: els uns furguen als

contenidors, els altres prenen tes
de cinc euros a les terrasses, men-
tre l’Anna i el Nel fanmans imàni-
gues per viure com vivien abans
que fessin fora en Nel del diari on
treballava: amb els mateixos gad-
gets electrònics, sopars d’amics i
partits del Barça que a la noia no
l’omplen gens. La crisi social i eco-
nòmica remou les capes fosques
de la personalitat de l’Anna.
Aquest element que en podríem
dir sociològic, històric, de context,
d’ambient, és el fons per defecte de
la vida-iPhone de la classe mitjana
professional que es vaquedant sen-
se lloc al món. Oncles rics en resi-
dències que són a punt de tancar,
participacions preferents, l’estalvi
d’aire condicionat del cotxe, lama-
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Novel·laUn testimoni de l’èpocade l’ERO i l’economiadeguerra, una
històriadepassió i infidelitat, unanarració sobre les ganesde començar
dezero, en la vida i en l’amor: el retrat psicològicd’unadona encrisi

Elprimernopetó
dels quaranta anys

Aquesta imatge
il·lustra únicament
l’atmosfera de la
novel·la comenta-
da. L’autora, Marta
Rojals, defensa el
seu anonimat i es
nega a ser fotogra-
fiada
PEDRO MADUEÑO
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Probablement el nom de Carla Guelbenfein no els
soni. A Espanya no ha rebut excessiva atenció. Tan-
mateix és una de les autores sud-americanes en au-
ge, gran best-seller a Xile, on ha venut centenars de
milers d’exemplars de les seves quatre novel·les. El
2009 l’editorial Planeta me’n va enviar una, El resto
es silencio, primera notícia que vaig tenir de l’escrip-
tora. Vaig repassar la contracoberta i la solapa, vaig
veure que tenia bona pinta i la vaig apartar per lle-
gir. Es va quedar al prestatge. Fa poc Alfaguara ha
publicat la seva última obra, Nadar desnudas. Des-
prés de devorar-la, he repescat la que vaig deixar
aparcada. I de passada he recuperat la primera que
va publicar, El revés del alma (Alfaguara, 2003).
Hi ha qui creu que els llibres s’han de valorar per

si mateixos, sense tenir en compte qui són els seus
autors. Per a mi la història personal d’un autor sol
representar un estímul (o un element dissuasiu)
determinant respecte a la seva obra. La de Guelben-
fein no és trivial. Nascuda a Xile el 1959, els seus
progenitors es van comprometre amb el govern
d’Allende. Després del cop pinochetista, la mare,
professora de filosofia, va patir arrest i va estar un
temps desapareguda. Alliberada per fi, va escapar a
Anglaterra emportant-se la seva filla, mentre el pare
i els germans es quedaven a Santiago. Aquesta senyo-
ra va morir aviat i Guelbenfein es va formar al país
d’acollida, on va estudiar Biologia i Disseny. Va tor-
nar a Xile gairebé amb trenta anys, va treballar en
publicitat i com a art director de la revista Elle, i es
va casar amb un fill del dirigent socialista Carlos
Altamirano, amb qui va tenir al seu torn dos fills i
de qui està separada. El 1999 va decidir dedicar-se
professionalment a escriure.
La narrativa de Guelbenfein, als tres llibres que

he llegit, presenta alguns trets comuns. Proposa
trames de sentiments, amb forta intensitat psicològi-

ca i estilística. Els protagonis-
tes, que solen patir proble-
mes existencials considera-
bles, són o bé artistes o in-
tel·lectuals (i aquí hi ha un
punt d’esnobisme cultural no
mancat d’atractiu però a esto-
nes irritant) o bé professio-
nals de la burgesia xilena
(vista amb mirada crítica
però sense maniqueisme). En
conseqüència resulten habitu-
als els ambients sofisticats.
Les relacions familiars brin-
den complicacions diverses,
amb especial atenció, marca
de la casa, als aspectes més
morbosos.
A El revés del alma una

fotògrafa retorna a Santiago,
on estableix una complicada
relació amb la dona del seu
cosí, dissenyadora en crisi
dels quaranta, i la seva nebo-
da, una actriu bulímica. A El

resto es silencio, un nen malaltís i sensible, la mare
del qual ha mort en circumstàncies que no li han
aclarit, és testimoni de la degradació del nou matri-
moni del seu pare, prestigiós cirurgià, amb una jove
que busca estabilitat com a reacció al hippisme de la
seva infantesa. L’autora es va plantejar Nadar des-
nudas com una actualització del tema de l’amor im-
possible. Un polític s’enamora de la millor amiga de
la seva filla en vigílies de l’enderrocament de la Uni-
tat Popular, amb negres helicòpters sobrevolant la
capital xilena com un ominós símbol premonitori.
Guelbenfein és molt bona dosificant el suspens i el
llibre no es pot deixar.
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Atenció a Carla Guelbenfein

nia del running: tot queda en segon
pla quan s’imposa la lectura psico-
lògica. En això, Primavera, estiu,
etcètera i L’altra s’assemblen: són
dues novel·les construïdes al vol-
tant d’un gran personatge femení,
tan ben dibuixat que, per contrast,
els dos homes de la novel·la –Nel,
el company de tota la vida i el jove
amant Teo– queden una mica es-
quemàtics, víctimes d’estereotips
masculins. Per compensar-ho, hi
ha algunes derives cap almón sim-
bòlic, que a la trama li convenen
molt. Nel i Teo són dos homes in-
complets. L’un va tenir un acci-
dent de quad i va perdre un testi-
cle, l’altre va caure fent snowboard
i no hi sent de cap orella. Tots dos
duen pròtesis que els completen i
que al mateix temps els fan es-
tranys. El sexe amb Nel té sempre
alguna cosa de dur i artificial, dar-
rere el no sentir deTeohiha la pos-
sibilitat de comunicar-sed’unama-
nera diferent, que no saps si acaba-
rà de funcionar.
El sentiment d’alteritat de

l’Annaprovéde saber-semés com-
plexa que la gent que l’envolta: els
homes que l’estimen, o que diuen
que l’estimen, les altres parelles
que fan colla amb ells, la seva ami-
ga Cati, una dona més gran que
ella que li passa feina al despatx.
Més complexa que els seus pares,
larves insidioses. L’únic personat-
ge que està a la mateixa altura de

l’Anna és la Laura, germana del
Nel, que s’ha instal·lat a viure a ca-
sa amb ells, i que té un rol determi-
nant en el desenllaç de la història,
tan imprevist.
Hi ha més gruix en el buit de

l’Anna que en el buit dels altres.
Aquesta complexitat està construï-
da abasede talent literari. Les tran-
sicions entre els fets i els pensa-
ments, entre la realitat i els seus
fantasmes, estan fetes ambuna sub-
tilesa admirable. Una xarxa psico-
lògica ambmoltes capil·laritats am-
plia i matisa les relacions de causa
i efecte que expliquen la personali-
tat de la noia. I això es tradueix en
una superposició d’imatges i esce-
nes comenunparquet flotant. Pas-
ses d’un nivell a l’altre sense ado-
nar-te’n, el text t’embolcalla i et fa
anar allà on vol. Els diàlegs s’inte-
gren en aquest sistema multicapa.
No es pot demanar més: són ver-
semblants i tenen funció estructu-
ral. La història d’amor-passió és
un dels punts forts del llibre, com
ja passava a Primavera, estiu, etcè-
tera amb l’escena final de sexe em-
bogit.Rojals té la capacitat de cons-
truir un univers al voltant de la se-
xualitat de la protagonista: no hi
ha remordiment, però els altres
sentiments hi són tots: sentir-se
desplaçat, pensar que l’altre s’apro-
fita de tu, que et sotmet, que et tra-
eix. I al mateix temps, perdre l’es-
ma per trucar, per quedar, per ser
al llit amb ell. En tot això, no hi ha
res de senzill, de previsible ni de
recepta.
Aquests tres elements (comple-

xitat psicològica, diàlegs realistes,
versemblança emocional) van ser
claus en l’èxit de la primera no-
vel·la deMarta Rojals i en el gota a
gota de lectors que s’ho han dit
l’un a l’altre des del moment que
va sortir. Hi ha un altre aspecte
que personalment m’interessa
molt: la capacitat de veure i anome-
nar. “Un grup de quedadors”, “el
tombant d’un got de cervesa” o “el
primer nopetó”, símptoma inequí-
voc de la crisi dels quaranta. Són
fórmules culminatives que certifi-
quen la capacitat de la literatura
d’inventar noves maneres de llegir

la realitat que ens envolta.
Amb algunes delicadeses que

n’hi ha per treure’s el barret. Pen-
jada d’en Teo, l’Anna va amb bici-
cleta per les places de Gràcia bus-
cant el noi. El busca amb la vista i
de seguida amb l’oïda –a ell, que
no hi sent!–: l’accent argentí o xilè
dels prenedors de cafès i vermuts,
el batall sobre unabombonade bu-
tà. Troba a faltar els auriculars. I
aleshores sent que la crida qui
menys t’esperes que l’hauria de cri-
dar. Tensió, emoció, literatura. |

La crisi social i
econòmica remou
el fons tèrbol que hi
ha en la personalitat
de l’Anna Carla Guelfenbein


