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D
e la mateixa manera que
en una època no gaire llu-
nyana les ficcions eren

habitades per uns personatges
solipsistes, per uns individus
una mica catatònics, per uns fu-
gitius de la vida real que vivien
en un món fals com si a les ciu-
tats no hi hagués ni bancs ni su-
permercats i les minúcies quoti-
dianes no els afectessin, última-
ment sembla imposar-se la vo-
luntat de fer que la realitat entri
de nou en el mirall i esdevingui
una novel·la que absorbeixi les
formes presents de relacionar-
se, comunicar-se i sobreviure.
Com si la crònica avisés la no-
vel·la encantada en si mateixa
que anés amb compte a l’hora
de jugar les seves cartes, hi ha
l’embranzida d’una nova ficció
capficada a atrapar el sentiment
d’una societat que no apareix no-
més com un simple suport con-
vencional de les peripècies sinó
com una creadora activa —i
com una activa destructora—
dels valors i dels vincles entre
els personatges —com si es vol-
gués actualitzar les tesis de Ray-
mond Williams al seu estudi so-
bre les tensions socials reflecti-
des a la narrativa anglesa de Dic-
kens a Lawrence. També és veri-
tat que hi ha molts lectors que
estan d’acord amb John Irving
quan deia que els novel·listes
contemporanis quemés admira-
va eren els que no menysprea-
ven les estratègies vuitcentistes,

a qui plaïa l’argument, que s’in-
ventaven personatges ben perfi-
lats, que relacionaven les his-
tòries secundàries i que tenien
en compte el pas del temps i els
seus efectes.

Això és el que passava amb
Primavera, estiu, etcètera (2011) i
això és el que passa també amb
L’altra, ambdues de Marta Ro-
jals (la Palma d’Ebre, 1975).
Aquesta darrera és una novel·la
que compleix eficaçment també
amb tots aquells requisits, i tant
els personatges que la protago-
nitzen com les situacions que
s’hi escenifiquen criden l’aten-
ció del lector perquè pot creure,
senzillament, que es parla d’ell i

de les circumstàncies que l’afec-
ten directament: és difícil obrir
qualsevol pàgina de L’altra i que
no s’hi trobi alguna referència
als tics i a les manies de la gene-
ració digital, que els personatges
no participin d’alguna moda,
que no hi hagi la presència d’al-
guna activitat o costum que no
mereixi el qualificatiu d’actual,
és impossible que ningú se sos-
tregui al rerefons que batega si-
lenciosament en la mecànica
que regeix la vida quotidiana en
una ciutat com Barcelona, i to-
tes, absolutament totes les pàgi-
nes del llibre, estan marcades
per l’amenaça —o per les conse-
qüències— de la crisi econò-

mica, per l’atur i per les argúcies
individuals que cadascú ha d’in-
ventar-se a la recerca de la tran-
quil·litat particular.

Més enllà de l’anecdotari de
les tendències que passen al car-
rer, a L’altra hi ha també el que
passa a l’interior de la vida do-
mèstica de la parella protagonis-
ta, l’exactitud del desig i de les
mentides del desig que s’enca-
valquen monòtonament sobre
la seva lenta existència de cada
dia. Al cap i a la fi, una de les
virtuts gens menors de L’altra
és la capacitat de Rojals per nar-
rar una vegada més —però com
si en fos una de primera i origi-
nal— les conseqüències devasta-

dores del desdesig: sense efectis-
mes ni cap parafernàlia patèti-
ca, el descobriment que fa la pro-
tagonista és que una de les ma-
neres més vulgars d’enlairar-se
per damunt de la vulgaritat és
l’adulteri.

Més enllà de l’energia docu-
mentalista que traspua la no-
vel·la arreu, més enllà de l’habili-
tat amb què Rojals narra prolixa-
ment l’aventura dels desequili-
bris de la protagonista, més
enllà de les arítmies i de les irre-
gularitats formals, L’altra se-
dueix el lector perquè el fa
baixar a l’infern dels costums de
la contemporaneïtat, perquè en
cap moment fa un ús deliberat

de la comicitat amb fins agres-
sius —però, de sobte, els perso-
natges queden fulminats per
una frase pròpia—, perquè quan
sembla que les peripècies dels
protagonistes estan a punt d’es-
gotar-se, hi apareix un personat-
ge secundari per salvar l’escena,
i perquè, a pesar que la preocu-
pació estilística no sembli figu-
rar com un dels maldecaps ma-
jors de la seva escriptura, Rojals
sap treure or i diamants verbals
de les deixalles irrecuperables
de la vida quotidiana: sap utilit-
zar una llum esbiaixada per do-
nar a un gest vulgar un halo de
seguretat perenne, i d’això, de
fet, sempre se n’ha dit literatura.
Establir més tard una diferència
entre novel·les necessàries i
oportunes implicaria un judici
de valor, però no exclouria el fet
de l’oportunitat com un mèrit.
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F
ascinat des de sempre com
a creador pels personatges
de la mitologia grecollatina

i la seva pervivència en la literatu-
ra de tots els temps, Biel Mesqui-
da (Castelló de la Plana, 1947) re-
cupera aElsmissatgers no arriben
mai quatre dones secundàries d’a-
quest llegat: Enona, Anna, Clitem-
nestra i Ismene. Totes quatre
mantenen un vincle amb els
grans herois i heroïnes que han
transcendit en la literatura míti-
ca: Fedra,Dido, Agamèmnon i An-
tígona, respectivament. Mesqui-
da desplaça el focus cap als espec-
tadors privilegiats del desenllaç
tràgic d’aquests personatges. Tot
traient les secundàries de l’oblit o
de la foscor, il·lumina, de nou, les
motivacions desconegudes de les
faules i els seus protagonistes.

El flux soliloquial amb què
Mesquida fa parlar aquests testi-

monis s’entrellaça de vegades
amb les veus directes de les
heroïnes que irrompen en el re-
lat. Contribueix, així, a oferir-ne
una versió propera, fidedigna i, si
s’accepta el pacte de versem-
blança, inapel·lable. El pinyol de
la tragèdia és una passió desbor-
dada i fatal, un foc intens que de-
vora les heroïnes i les duu impla-
cablement a la mort o a la
desesperació. Des de la mirada
del cercle íntim —la dida de Fe-
dra, la germana de Dido, la dona
d’Agamèmnono la germana d’An-
tígona—, la fi tràgica es presenta
com a inevitable. En el cos és on
passa tot i on s’acaba tot.

D’una gran sensualitat, els so-
los deMesquida centren l’atenció
en les secundàries per capgirar
—com Tom Stoppard respecte a
Hamlet— el sentit de la tragèdia
dels grans personatges. Elsmonò-
legs evoquen indirectament —lle-
vat de Clitemnestra, que ho fa di-
rectament— les vides d’unes do-
nes enfebrades de desig i de
passió, lliurades en cos i ànima a
un amor sense esperança. Brin-

den, a més, una altra versió de la
seva fi tràgica: Fedra penjada
d’una biga amb la condemna
d’Hipòlit a la cintura, Dido morta
amb l’espasa d’Enees, Agamèm-
non destralejat de manera salvat-
ge per Clitemnestra, i Antígona
penjada també, enundarrer desa-
fiament a Tebes, com les pobres
dones de poble.

Des d’una visió irreverent dels
mites antics, Mesquida furga ben

a fons en la ferida d’aquestes do-
nes tràgiques per restablir-ne la
veritat i, de retruc, en un envit
d’intertextualitat, per homenat-
jar els clàssics grecs, llatins i con-
temporanis. A còpia d’hipèrbole
paròdica, són—comMedea—sím-
bols de l’autodestrucció o la ven-
jançamés cruels. La coratjosaAn-
tígona, defensora de les lleis jus-
tes i de l’amor compartit, esdevé
una dona retòrica, glacial, poruga

i infeliç. L’orgullosa Cli-
temnestra, una sàdica
que es rabeja en la ven-
jança. La valenta Fedra
de Racine actua com
una adolescent despi(e)-
tada,mentre que Enona
n’és l’àngel protector.
Enfollida per amor, Di-
do se suïcida amb l’espa-
sa de l’heroi troià.

Les peces breus
d’Els missatgers no arri-
ben mai —títol irònic i
el·líptic— són semàn-
ticament riques, d’un
erotisme refinat i exu-
berant, d’un lirisme
dens i cru. També te-
nen una sintaxi teatral
interna molt atractiva.
Els quatre solos sem-
blen gaudir d’una mu-
sicalitat i marquen
una progressió in cres-
cendo. Comencen amb

una presentació de la protago-
nista o una interpel·lació al des-
tinatari principal del testimo-
niatge. I es clouen amb una
confessió íntima i reveladora.
En el fons, la versió d’aquestes
heroïnes de segona serveix d’au-
toreivindicació del paper que te-
nen en l’embolic mitològic i, al-
hora, de revisió de la solemnitat
i la pompositat èpiques dels
grans personatges mítics.

Marta Rojals sap treure
or i diamants verbals de
les deixalles irrecuperables
de la vida quotidiana
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