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Les ultimes lletres
Un doble viatge
ESPONELLA, Nuria.
La Irat'cssin.

Editorial Columna.
Barcelona, 20Ü5.
249 pagines.
Diics ailüiivs, (ííics i'idcs...

i ¡uui liisforía que les tuií'ix. A n i b

aqüestes paraules podem definir el nucli argumental entom
del qual gira la noveMa: la relació que í'estableix entre la
Fátima, una dona marroquina que ha abandonat h seva
térra natal per venir a Catalunya -probablement, buscant
alió mateix que impulsa tantes i tantes persones a arriscar la
vida en les aigües de l'estret de Gibraltar-, i la Montse,
professora d'una escola per a dones immigrades, moltes de
les quals son maiToquines. L'evolució deis esdeven i nients
al llarg de la noveMa fara que aquesta relació esdevingui
mole proflinda, molt mes del que podríem arribar a pensar
en un primer moment.
Al comen{,ament de la noveMa, es produeix el primer
contacte entre aqüestes dues dones, pero tot es trenca arran
de la desaparició de la Fátima -una desaparició, d'altra
banda, mes que preocupant, si ceniín en compte el carácter
violent i agressiu del seu marit-. Aquesta esdevé la gran
absent de la noveMa, encara que la seva presencia es percep
al llarg de tota la historia a través de l'interes que té la
Montse per saber qué li ha passat. Aquest interés, juntament amb d'altres esdeveniments que s'aniran succeint a
mesura que avanza la hi.stória —i que no convé que ara els
anticipi-, la portaran a anar fins al Marroc.
En aquesta noveMa preñen un relleu especial les relacions personáis, que giren entorn d'un personatge que
n'esdevé el nucli central: la Montse. Així, a mesura que
avanza l'obra assistini a la Iluita que mantenen ella i en
Xevi, la seva actual parella, per superar aquellas perites crisis que els van minant de mica en mica i que poden fer
trontollar la relació. Feró també entraran en aquesta espiral
de relacions l'Albert, un ex de la Montse, i la seva mare, la
Denisa —amb qui la Montse va mantenir una mes que
exceMent relació, malgrat la separació, fins al mateix dia de
la seva mort—, i una miílor amiga, i una filia d'aquesta
millor amiga, i un cunyat... Amb poques paraules, dones,
podem descriure aquesta novella com una «noveMa de
relacions», en el sentit mes ampli de l'expressió. Pero
d'entre totes aqüestes xarxes relacionáis en destaca una.

sobretot, que és la que manté la Montse amb la Fátima,
dues vides que s'entrellacen i dos desrins que s'uneixen per
casualitat o —com li agi"adaria scnrir a la protagonista— grácies a una coincidencia.
N o voldria acabar sense destacar alió que, al meu
entendre, son dos graios encerts narratius. D'una banda, el
fet que s'utilitzi una estructura narrativa basada en les
retrospeccions, provocades sovint peí record deis mateixos
personatges. Aquest mecanisme converteix la noveMa en
un auténtic trcncaclosques literari, les peces del qual prendran senrit al final de Tobra.
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D'altra banda, és interessant el fet
que en la novel-la es juga amb la idea de!
doble viacge: el viatge que duen a tenue
els iramigrants per arribar a Catalunya
—entre els quals trobcm la Fatiuia- i el
viatge que realitza la Montse cap al
Marroc, per trobar la Fátinia i diir a
temie l'encarrec póstuní que li ha deixat
la Denisa.
Us recomano, finalnient, que us deixeu scduir per aquesta noveMa: una
historia que no deixará ningú, ben segur,
indiferent.

Olga Muñoz

Dins la furia del volca
FELIU LLANSA, Pon?.

Epíleg de Carlos Jiménez Villarcjo.
L'any que va píottrc cendra.
Planeta, 2004.
266 pagines.
El Ilibre que ressenyo ¡ que tinc entre les nians en aquests
nioments és una crónica de desvetllanients, de coneixences, de presa de consciencia i d'alliberaments. Tot plegat,
és la segoiia novel-la de Tempordanés i gironí de vocació
Pont; Feliu (Sant Morí, 1945), després de L'iivi Siscl. I
parlo de desvetUaments i coneixences, d'autoconeixenient, perqué la historia del capella gironí Tomas Nadal té
molt d'aixó. Mentre Feliu ens va descabdellant el relat,
aiTib el seu estil habinial, depurat i contrari a la superficialitat - q u e té molt a veure amb el llcnguatgc cerebral de!
món judicial d'on prové-, descobrim rexperiéncia humana d'un home que vol ser sant i coneix el batcgar del
poblé baix, el seu iiitent desesperat per cercar un món
niillor. Nadal, que ja a Catalunya té dubtes sobre la seva
vocació, viurá a Xile l'cclosió del socialisme pacífic que
intentará, en una experiencia única, arribar al poder sense
un cop de má. És el Xile d'Allende.

A Xile, el jove Tomás coneixera l'amor amb la Isabel,
el comproniis polític i l'intent de participar en aquesta utopia col-lectiva xilena que va ser anorreada per la má de
plom deis generáis colpistes. El novellista se serveix deis
girs de la ficció per modelar ci text, pero aquest assoleix la
seva part de crónica despietada d'un extemiini en els retrobamcnts deis amics, un cop en Tomás torni al seu país
adoptiu quan la dictadura ja és record i els records deis torturats es verbalitzin i es tornin a Fer presents, terribles. És a
rexperiéncia personal, i a les crobades deis adults que ploren per seguir vius i per tornar-se a tocar, quan Feliu ens
mostra el rostre mes huma. I cambé en aquesta crónica
gens inflamada de les darreres hores d'Allende, d'un president legítim intentant detensar una parcebla de llibertat
que, de fet, ja li ha estat usuipada sense que ell ho sabés.
Les darreres hores d'una utopia i com s'ha viscut des del
poblé. Aquesta és la lli^ó d'aquest llibre-crónica, d'una
época de somni estroncada per la furia del volca.

Moisés de Pablo

