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del seu entorn i de la gent
que vivia a Palamós. La publicació de La Salle de Girona barreja els dos estils anteriors: incideix en la història
del centre integrat en la vida
gironina i també dedica espai
a resseguir els anys i fets importants del centre. Així
doncs, els tres llibres aporten,
d’una banda, el repàs a la
història del col·legi i, de l’altra, la presència dels qui van
participar d’aquesta història.
Si començàvem dient que
la vida passa de pressa, també
cal dir que els anys a l’escola
són records vius per sempre.
Són instantànies del passat que
ens acompanyen en qualsevol
moment de la vida. Per tant,
l’edició de les tres commemoracions del centenari de La
Salle, a banda de recordar-nos
l’entitat, ens permet entrar, en
certa manera, als records dels
qui hi surten fotografiats. Per
molts anys.
Marta Pi Vázquez

✍
Dues obres,
una autora,
un eix comú
Almazan, Anna.
Columna vertebral.
Sèrie Culip, 20. Llibres del Segle.
Gaüses, 2006. 90 pàgines.
Almazan, Anna.
Entorn de La infanticida.
Col·lecció Què us Diré, 27. Llibres
del Segle. Gaüses, 2006. 100 pàgines.

Mentre em llegia i rellegia
Columna vertebral i Entorn de
La infanticida, d’Anna

Almazan, tenia la sensació que
l’autora estava al meu costat
explicant-me els seus sentiments, les seves frustracions,
els seus desigs, les conclusions
dels seus estudis; m’imaginava
que tenia d’interlocutora
l’amiga, la dona lluitadora que
conec i amb qui comparteixo
anhels i lluites.
Columna vertebral és un
llibre de poemes on l’Anna
–permeteu-me que la tracti
amb aquesta proximitat–
parla de l’amor i el desamor,
la solitud, el dolor, la lluita
per sobreviure i tirar endavant amb dignitat; i ho fa
amb un llenguatge clar, precís, vital i dur, que només pot
provenir d’una bona coneixedora del llenguatge i d’una
dona lluitadora que està acostumada a superar els contratemps de la vida costi el que
costi. Són uns poemes fets de
versos àgils, musicals i agosarats que juguen amb la rima,
els espais i la mètrica; versos
que despullen l’autora i me la
fan sentir tal com la conec:
sensible, dura i rebel.
Columna vertebral em transporta als moments de reflexió
que hem compartit i en què
ella, emprenyada, se m’ha
desfogat parlant de dolor, del
seu estat físic i de les mil i una
coses que compartim. És un
llibre que, quan el comences
a llegir, vas girant fulls incansablement fins a acabar-lo.
Entorn de La infanticida
és un assaig sobre el monòleg La infanticida, de Víctor
Català. Es tracta d’un escrit
fruit de l’afany, per part
d’Anna Almazan, d’estudiar
les dones en la literatura i

fer-los el reconeixement
que els pertoca. El volum
està dividit en tres parts:
l’assaig pròpiament dit, la
reproducció del monòleg
de Víctor Català i una guia
didàctica realitzada per
Gemma de Luna. El gruix
de l’obra, però, és l’assaig,
on l’autora desgrana minuciosament, amb un llenguatge clar i fresc, el món
interior i exterior de la
Nela, la protagonista del La
infanticida, i fa un reconeixement explícit de la vida i
l’obra de Víctor Català/
Caterina Albert –tal com
l’anomena ella–. En aquest,
l’Anna aprofita per traçar
un paral·lelisme entre el
personatge de Nela i el de
Mila, la protagonista de
Solitud –considerada l’obra
mestra de Víctor Català–.
L’assaig analitza el món
androcèntric on viuen els
dos personatges –que és el
mateix–, i en fa una comparació amb la realitat
actual, que, de fet, ha canviat en la forma, però no en
el fons. Al mateix temps,
analitza tot el simbolisme
del monòleg: la falç, la
mola, el pare, etc. És la
simbologia d’una societat
patriarcal, evidentment
diferent de la nostra, però
absolutament vigent. La
identificació de l’autora tant
amb Caterina Albert com
amb Nela i Mila fa que
Entorn de La infanticida
sigui una obra àgil i plena
de vitalitat de la qual recomano una lectura acurada.
Elisenda Romeu

