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Marta Rojals (la Palma d'Ebre, 1975) és una escriptora, articulista i arquitecta catalana. Es 

llicencià en arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya on s'especialitza en 

teoria, història i crítica, la qual cosa li permet traduir i editar publicacions d'arquitectura. El 

2011 debutà amb la novel·la Primavera, estiu, etcètera que se centra en la vida d'una jove 

que, després de quedar-se sense feina i sense parella, torna al poble on va créixer, fet que li 

farà replantejar-se moltes coses. La novel·la ha gaudit d'una gran acceptació tant per part 

del públic com de la crítica.  

El gener de 2014 va publicar la seva segona novel·la, L'altra, enmig d'una gran expectació i 
un ràpid reconeixement per part de la crítica. L'obra va vendre 30.000 exemplars abans del 
febrer de 2014. Col·labora habitualment amb VilaWeb, la revista L'Avenç i el diari Ara.[7] 

Obra 

2011 — Primavera, estiu, etcètera (Barcelona: La Magrana),  

2014 — L'altra (Barcelona: La Magrana 

2015 — No ens calia estudiar tant (Carcaixent: Sembra),  

2018 — El cel no és per a tothom (Anagrama), 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Edicions_de_la_Magrana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sembra_Llibres
https://ca.wikipedia.org/wiki/Editorial_Anagrama
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Primavera, estiu, 
etcètera 

ARGUMENT :: La Palma d'Ebre vista pel retrovisor 

L’any 2014 va significar la consagració de 
l’escriptora Marta Rojals (La Palma d’Ebre, 1975) 
com una de les veus més interessants de l’actual 
literatura catalana gràcies a l’èxit de la seva segona 
novel·la, L’altra, però el cert és que el seu talent ja havia captivat els lectors amb el seu debut: 
Primavera, estiu, etcètera (La Magrana, 2011), un magnífic relat d’ambientació rural en què 
una jove entrada en la trentena torna al seu poble d’origen en un moment de crisi personal i 
professional, un retorn decisiu per a afrontar comptes pendents del passat i trobar el seu lloc al 
món en el present. 

Amb Primavera, estiu, etcètera Rojals signava una d’aquelles novel·les generacionals amb què, 
d’una manera o una altra, resulta molt fàcil identificar-se: als trenta-quatre anys, la 
protagonista (a qui al poble sempre coneixeran com l’Èlia de cal Padró) pateix els estralls de la 
crisi en la construcció com a arquitecta; per si això no fos suficient, en l’àmbit personal les 
coses no li van molt millor: la seva ruptura amb la parella, amb qui estava des dels seus temps 
universitaris, l’han deixat completament desorientada i incapaç d’afrontar la reacció dels seus 
familiars a aquesta separació. 

La Palma d'Ebre, el poble on va néixer Marta Rojals i que hauria inspirat l'escenari d'aquesta 
novel·la La Palma d’Ebre, el poble on va néixer Marta Rojals i que hauria inspirat l’escenari 
d’aquesta novel·la 

Així, l’Èlia arriba al poble per a Tots Sants sense imaginar que aquell retorn –en dos moments 
diferenciats: els primers dies de novembre i les vacances de Nadal– farà que s’adoni que 
aquella joveneta romàntica, pràcticament una adolescent, que va marxar de casa cap a 
Barcelona per a estudiar arquitectura ja no existeix, la il·lusió juvenil per començar una nova 
vida a la capital com si es dirigís al paradís (on l’esperava l’anhelat anonimat, una quimera 
impossible de trobar als carrers de la seva infantesa) s’ha acabat convertint en decepció (a la 
ciutat va perdre la sensació necessària de pertànyer a un lloc que sí tenia al poble), reflexions 
amb què conclourà que, sense gairebé ser-ne conscient, el seu trànsit cap a la maduresa ja és 
inevitable. 

L’escriptora catalana utilitza un material conegut, el dia a dia en un poble, per a construir la 
trama (en què es desmunta la visió idealitzada de la vida de pagès), i ho fa, com no podia ser 
d’una altra manera, emprant la variant dialectal de les terres de l’Ebre, una peculiaritat que 
juga a favor de la versemblança d’aquest relat que barreja passat i present –l’Èlia recupera els 
seus records de la infantesa i adolescència per a contraposar-los al desencís amb què afronta 
els esdeveniments actuals– en un discurs amb pinzellades d’humor i de què es desprèn certa 
nostàlgia, una excel·lent novel·la amb què els lectors d’entre trenta i quaranta anys segur que 
s’hi reconeixeran. 
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Qui és Marta Rojals? 

Marta Rojals no concedeix entrevistes i els seus lectors no saben ni la cara que fa, 
però la seva novel·la s'ha convertit en un fenomen literari i generacional. Rojals, 
finalista del Crexells, ha fet un xat amb els lectors de Vilaweb. 

 Núvol 
 

23/05/2012 
 

    

Marta Rojals és una de les autores més celebrades i discretes de la literatura 
catalana actual. La seva primera novel·la narra la història de l’Èlia, una jove 
arquitecta instal·lada a Barcelona que, després de separar-se del xicot, torna al 
poble per Tots Sants per fer la visita de rigor al cementiri i passar uns dies amb la 
família. Rojals, que ha escrit una novel·la viscuda, molt real, també ha estudiat 
arquitectura i viu a Barcelona, com la protagonista de la seva opera prima, però no 
podem comparar-les gaire més enllà d’aquí perquè l’autora de Primavera, estiu, 
etcètera no apareix fotografiada enlloc, no concedeix entrevistes ni participa en 
clubs de lectura. Rojals és tan anònima com els seus lectors i amb la seva 
‘desaparició’ ha cedit tot el protagonisme al seu personatge i ha aconseguit que 
ningú no la pugui confondre amb l’Èlia. “A mi m’agrada que el llibre faci el seu propi 
camí com a llibre, no com un apèndix d’una foto meua o de mi mateixa” ha dit amb 
un xat que ha mantingut amb els lectors de Vilaweb. Tot plegat l’actitud de Rojals ha 
afavorit la bona recepció de la novel·la, ja que Rojals no ha interferit en la nostra 
lectura amb declaracions ni ha distorsionat la nostra imatge de l’Èlia amb la seva 
presència.  

Enguany Primavera, estiu, etcètera (La Magrana, 2011) és una de les tres 
finalistes del premi Crexells i Marta Rojals ha tingut la deferència de xatejar amb els 
lectors de Vilaweb des de l’Ateneu Barcelonès. Al llarg d’una hora llarga de 
conversa amb els seus lectors, Rojals ha descobert coses que no sabia. Una de 

https://www.nuvol.com/firmes/nuvol
http://www.vilaweb.cat/noticia/4013699/20120523/conversa-marta-rojals.html
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ben curiosa és que Rojals no s’havia adonat encara que la seva novel·la, que 
abraça les quatre estacions de l’any, fa justament 365 pàgines, tantes com dies té 
l’any. Quan se li pregunta si la història sentimental de l’Èlia és autobiogràfica, Rojals 
respon: “No, no ho és, si no tinc amnèsia. La vaig imaginar i em vaig divertir fent les 
giragonses de la història entre aquell parell”. Una lectora li pregunta per què els 
personatges de la seva novel·la tenen tanta necessitat de fugir. L’autora respon 
dient que hi ha problemes que són per arrencar a córrer i que hi ha qui els afronta 
fugint físicament i qui en fuig mentalment. “Hi ha oasis interiors i oasis a mil 
quilòmetres”. 

Primavera, estiu, etcètera està ambientada en un poble de la Ribera d’Ebre. Rojals 
no creu necessari que s’identifiqui aquest poble inventat amb el seu poble natal, La 
Palma d’Ebre. “Tot i que em pensava que al meu poble mai no arribaria la notícia 
que una veïna seua havia publicat el llibre, vaig mirar-m’hi molt a l’hora d’escriure’l 
perquè ningú pogués pensar que tal i qual… I amb tot, quan vaig ser al poble, em 
vaig trobar amb persones que fins i tot hi havien reconegut les cases. M’he trobat 
també molta gent d’altres llocs que han fet les seues identificacions particulars amb 
gent que coneixen. Això ho deu fer que els personatges són bastant arquetípics.” 

“Vas anar a collir aulives per documentar-te o la teva família s’hi dedicava?” Rojals 
contesta: “Com tota la canalla de per allà baix, conec bé això de collir olives, però sí 
que em vaig haver de documentar amb el vocabulari, perquè el fet que tu anomenis 
tal cosa d’una manera no vol dir que es digui així”. “Tornaries a viure al poble?”, li 
pregunta un lector. Rojals diu que aquesta és una pregunta que es deu fer tothom 
avui, amb aquest tros de crisi. Els pobles estan tornant a ser refugis, al final tots 
acabarem als pobles. 

La novel·la es titula Primavera, estiu, etcètera, però l’acció transcorre a la tardor i a 
l’hivern. Rojals no va treballar amb aquest títol des del principi i no va ser fins 
després d’acabar-la que se li va acudir que la primavera i l’estiu podien 
fer referència al que passa abans de la novel·la: la infantesa i l’adolescència de la 
protagonista. Quan se li pregunta per què creu que la novel·la ha sorprès tan 
agradablement, Rojals sospesa i diu que li sembla que és el tractament de la 
llengua oral, el microdialecte. 

“Des de quan tenies idea d’escriure la novel·la?”, li pregunta una lectora. “A veure si 
em sé fer entendre”, respon Marta Rojals. “Des de després d’escriure-la. Abans no 
em veia capaç d’escriure més de cinc fulls seguits. De fet no crec que els hagués 
escrit mai si no era per un treball de col·le.” 

Quan se li pregunta pel premi Crexells, i pels seus companys finalistes, Cabré i 
Márquez, Rojals respon que no coneixia gaire el premi abans de ser seleccionada i 
que el seu llibre, al costat dels altres dos, és com el club de futbol de La Pobla de 
Mafumet, mentre que Márquez i Cabré serien Barça i Madrid, dos grans clubs, i no 
necessàriament per aquest ordre. “I si guanyes, què faràs?”, li pregunta una altra 
lectora. “Creuré en els miracles”, respon. 
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Rojals, que afirma haver escrit el llibre en cinc mesos i mig, té molt clar que no 
escriurà una segona part de la novel·la. I també respon sense embuts quan se li 
pregunta pels seus referents literaris dins la literatura catalana. Jesús Moncada, la 
Rodoreda, però també escriptors més actuals, com ara Imma Monsó, Francesc 
Serés, Joan Todó, Marina Espasa, Bel Olid, Tina Vallès, i Eduard Márquez, a qui 
considera un gran escriptor. Márquez és també finalista del premi Crexells 
d’enguany amb ‘El dia abans de demà’. Es dóna el fet que Rojals ha avançat al seu 
facebook que, com a usuària de biblioteques, votarà Márquez al premi Crexells. 
Márquez ha correspost anunciant que ell votarà la novel·la de Marta Rojals. 

https://www.nuvol.com/llibres/qui-es-marta-rojals-890 

 

Opinió 
L'Eliete es fa estimar 
RAMON SOLSONA  ::  20/03/11 

 

L'Eliete es fa estimar. Jo he rigut, he patit, m'he 

pelat de fred i m'he passejat amb l'Èlia, la 

protagonista de la novel·la Primavera, estiu, 

etcètera, de Marta Rojals. En l'àmbit familiar li 

diuen Eliete, escrit així per reproduir la pronúncia 

de la Ribera d'Ebre. És una dona de trenta i pocs 

anys que narra dos moments de la seva vida, un a 

la tardor i un altre a l'hivern. La successió 

d'estacions és la roda del temps, que sempre gira sobre el passat, el present i el futur. La 

novel·la parla sobretot de la vida d'avui, explicada per una protagonista que et fa oblidar 

que és un personatge literari. Existeix, la veus, la toques, l'escoltes amb fruïció, et 

diverteixes veient com s'autoanalitza, te la creus tant que voldries tenir el seu telèfon per 

comentar-li les teves impressions. 

Una novel·la pot ser bona per raons molt diverses. Aquesta ho és per la gràcia amb què 

s'explica la protagonista, pel món descrit (tant l'interior com el físic), pel tremp narratiu 

de l'autora. Això es té o no es té, i Marta Rojals demostra una gran frescor estilística en 

convertir la sinceritat en literatura. De costumisme, ruralisme, crònica generacional i 

autobiografia, n'hi ha cent grams de cada a Primavera, estiu, etcètera, i tots aquests 

ingredients hi aporten virtuts. 

A mi m'agrada més la depuració narrativa de la primera part que la prolixitat i els diàlegs 

exhaustius de la segona. No té importància, són desequilibris d'una primera novel·la que té 

https://www.nuvol.com/llibres/qui-es-marta-rojals-890
mailto:pferrer@elpunt.info
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tota la força i l'audàcia de la joventut. La simpatia de l'Eliete i l'Èlia cerebral i cagadubtes es 

guanyen el lector en tot moment. Jo em declaro (con)vençut. 

Aquests dies he explicat amb una persistència bíblica que les novel·les admeten i fins en 

ocasions reclamen una aproximació a la parla real. No soc l'únic ni el primer que ho ha fet 

en català. Marta Rojals fa parlar els seus personatges amb el català col·loquial de la Ribera 

d'Ebre. No comparteixo alguns criteris lingüístics que usa, però celebro que una obra d'avui 

reprodueixi d'una manera desacomplexada una varietat tan viva com poc reconeguda de la 

nostra llengua. I tot, per fer una literatura amena i vital, de la bona. 

 

 

Avui 20-03-2011 Pàgina 25 

 (...) és la meua adolescència! Els meus records, els meus pensaments, els meus sentiments, 

els meus carrers, el meu poble, el meu parlar. Soc jo! Soc jo i tothom que, com jo, tingui 

l’edat de l’Èlia, sigui de la generació de l’Èlia, d’un dels molts pobles qualssevol com el de 

l’Èlia, comparteixi gustos amb l’Èlia..., és a dir, és qualsevol lector que se senti atrapat 

perella i els seus maldecaps. 

 (...) aquella història frustrada de l’Èlia amb el Trau, si m’apareixerà en alguna pàgina el Blai 

en persona o l’hauré de seguir coneixent a través dels ulls i la mirada esbiaixada de l’Èlia, si 

la Joana i l’Èlia es veuran cara a cara, quan marxarà l’Èlia del poble, com i per què... Vull 

saber-ho tot! Primavera, estiu, etcètera, doncs, és tot això: la història d’una noia arquitecta, 

de 34 anys, filla de pagès, d’un poblet de la Ribera, que acaba de ser deixada pel seu xicot i 

el despatx d’arquitectura on treballa es veu afectat per la crisi de la bombolla immobiliària. 

Pel pont de Tots Sants torna al poble, a posar distància dels problemes i agafar aire, i es 

retroba amb els seus orígens i, sobretot, amb si mateixa. I fa que el lector (o la lectora!) 

també es retrobi amb si mateix i amb situacions, experiències, records, oblidats o 

encaixonats als desendreços de la memòria. L’Èlia ens fa el favor de posar-los en veu alta, a 

través de diàlegs molt ben elaborats, aguts, punyents i de reflexions intel·ligents: 

Mitjançant la varietat dialectal (català nord-occidental) i del registre (col·loquial), l’autora 

cus l’obra de diàlegs, tant directes com indirectes, i alguns monòlegs, que serveixen per 

caracteritzar perfectament els personatges. Aquest anar i vindre de l’estàndard al dialecte 

són, de fet, les dues parts de l’Èlia: el poble, que la va veure néixer, i la gran ciutat, que la va 

acollir en començar els estudis universitaris. 

Els temes que s’hi van tractant són diversos i universals: les relacions entre les persones 

(d’amor, d’amistat, familiars, intergeneracionals, frustrades...), el pas del temps, el record, 

la mort... 
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Pel que fa als temps, la novel·la combina continuadament el passat, el present i el futur i 

aquests salts tampoc són gratuïts: l’Èlia es troba perduda i necessita pouar en la seua 

infantesa i adolescència, en les arrels, per saber qui és i qui vol ser, i per tornar a encarrilar 

la seua vida a partir d’aquell moment. I com l’encarrila? Doncs agafant un avió. Aquí 

comença l’etcètera que cada lector omplirà i que per a l’Èlia ha de ser, necessàriament, fora 

del seu poble. 

La mateixa autora diu: “L'epíleg és un joc per al lector: s’hi donen uns ingredients i el lector 

es fa el plat segons com hagi rebut la informació dels capítols anteriors”. Esteu tots 

convidats, doncs, a elaborar el vostre plat. 

 

 

 

L’any 2014 va significar la consagració de l’escriptora Marta Rojals (La Palma d’Ebre, 1975) com 

una de les veus més interessants de l’actual literatura catalana gràcies a l’èxit de la seva segona 

novel·la, L’altra, però el cert és que el seu talent ja havia captivat els lectors amb el seu debut: 

Primavera, estiu, etcètera (La Magrana, 2011), un magnífic relat d’ambientació rural en què una 

jove entrada en la trentena torna al seu poble d’origen en un moment de crisi personal i 

professional, un retorn decisiu per a afrontar comptes pendents del passat i trobar el seu lloc al 

món en el present. 

Amb Primavera, estiu, etcètera Rojals signava una d’aquelles novel·les generacionals amb què, 

d’una manera o una altra, resulta molt fàcil identificar-se: als trenta-quatre anys, la protagonista 

(a qui al poble sempre coneixeran com l’Èlia de cal Padró) pateix els estralls de la crisi en la 

construcció com a arquitecta; però si això no fos suficient, en l’àmbit personal les coses no li van 

molt millor: la seva ruptura amb la parella, amb qui estava des dels seus temps universitaris, l’han 

deixat completament desorientada i incapaç d’afrontar la reacció dels seus familiars a aquesta 

separació. 

Així, l’Èlia arriba al poble per a Tots Sants sense imaginar que aquell retorn –en dos moments 

diferenciats: els primers dies de novembre i les vacances de Nadal– farà que s’adoni que aquella 

joveneta romàntica, pràcticament una adolescent, que va marxar de casa cap a Barcelona per a 

estudiar arquitectura ja no existeix, la il·lusió juvenil per començar una nova vida a la capital com 
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si es dirigís al paradís (on l’esperava l’anhelat anonimat, una quimera impossible de trobar als 

carrers de la seva infantesa) s’ha acabat convertint en decepció (a la ciutat va perdre la sensació 

necessària de pertànyer a un lloc que sí tenia al poble), reflexions amb què conclourà que, sense 

gairebé ser-ne conscient, el seu trànsit cap a la maduresa ja és inevitable. 

L’escriptora catalana utilitza un material conegut, el dia a dia en un poble, per a construir la trama 

(en què es desmunta la visió idealitzada de la vida de pagès), i ho fa, com no podia ser d’una altra 

manera, emprant la variant dialectal de les terres de l’Ebre, una peculiaritat que juga a favor de la 

versemblança d’aquest relat que barreja passat i present –l’Èlia recupera els seus records de la 

infantesa i adolescència per a contraposar-los al desencís amb què afronta els esdeveniments 

actuals– en un discurs amb pinzellades d’humor i de què es desprèn certa nostàlgia, una 

excel·lent novel·la amb què els lectors d’entre trenta i quaranta anys segur que s’hi reconeixeran. 

 

Diàlegs directes i indirectes que aconsegueixen caracteritzar els personatges amb eficàcia, 
paràgrafs salpebrats amb breus monòlegs o interpel·lacions al lector, i un ús dels registres 
dialectals molt pertinent des del punt de vista narratiu perquè mostra la relació entre l’Èlia i els 
llocs on ha viscut: la gran ciutat i el poble on va néixer. 

Èlia, la narradora protagonista, domina l’estil i domina el tema: una dona de trenta-sis anys que 
torna puntualment al poble per Tots Sants, amb la diferència que ara hi torna sola, sense el seu 
home. Sense cobertura per al telèfon mòbil ni connexió a internet, agusa la percepció de les 
coses; les trobades i situacions més o menys previsibles en un poble petit durant uns dies de 
vacances s’eixamplen i evoquen constantment el passat i expliquen el present. En l’anar i tornar 
del present al passat, Primavera, estiu, etcètera és un bildungsroman —si feia temps que no 
emprava aquesta paraula que fa tanta patxoca—, una novel·la de crisi personal i històrica —la 
protagonista és arquitecte i pateix l’esfondrament de la bombolla de la totxana—, una novel·la 
costumista… 

La primera part, «Tardor», és enlluernadora. La segona part, «Hivern», també, però tenia la 
sensació que em trobava davant l’ímpetu d’una escriptora amb una primera novel·la on vol 
explicar-ho tot, potser massa. Hi havia capítols que em semblaven sobrers, com si es vantés de 
dominar l’estil i de dominar el tema: el capítol on la tieta explica de manera prolixa els mecanismes 
de la xafarderia al poble tot evocant una escapada de l’Èlia adolescent amb en Bernat, o el capítol 
on l’Èlia acompanya el pare al tros i descriu una jornada collint olives. Fins i tot vaig pensar que una 
mica més de contenció hauria millorat l’estructura de la novel·la. Error greu: l’estructura d’una 
novel·la només queda clara quan s’arriba a l’última pàgina. I el final de Primavera, estiu, 
etcètera és magistral perquè esfondra les expectatives. Els capítols que semblaven sobrers 
esdevenen del tot pertinents, la percepció de tota la novel·la es capgira. La narradora que 
semblava dominar el tema descobreix que desconeix, fins al punt que perd la capacitat de dir: el 
capítol «Milions de quilòmetres» és el contrapunt exacte de totes les pàgines precedents. 

Al final, un avió s’enlaira i, quan vola sobre les terres de l’Ebre, l’Èlia evoca amb nostàlgia el poble, 
quan tot semblava transparent. 

https://www.nuvol.com/llibres/primavera-estiu-etcetera-1230 

http://allausz.blogspot.com/2011/02/un-lloc-al-mon.html
http://decasaalclub.blogspot.com/2011/01/la-terra-no-embrute.html
http://decasaalclub.blogspot.com/2011/01/la-terra-no-embrute.html
https://www.nuvol.com/llibres/primavera-estiu-etcetera-1230
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FRAGMENTS 

Si, bueno, això si decideixo tindre fills algun dia. I per això de l'edat, mireu aquella de la 

tele que anava cap als cinquanta i bessonada, dos xiquets. 

Olè, Èlia, gir magistral. Perquè ara ma tieta i la Fina hi han caigut de quatre potes i ja 

estan discutint sobre si la de la tele en tenia tants i tants més, i tal i qual. 

Vaig a preparar el cafès, abans que m'agafi una depressió. Recolzada al marbre de la 

cuina , mentre espero que la cafetera arrenqui el bull, enyoro un altre cop el Blai, el Blai 

d eles festes de Nadal, quan entrava a la cuina a buscar les tasses i el sucre i m'agafava 

pel darrera i em mossegava el coll i em magrejava els pits, i jo feia veure que em 

molestava: Vaaa, que ho tombarem tot! I avui aquestes dones furga que furgaràs amb 

els arrossos que es coven i els ovaris amb data de caducitat. Quan sento el primer 

borbolleig de l'aigua , la cuina s'omple d'olor de mossegada al coll i em redola una 

humitat pesant galta avall. Allà lluny, dintre el cap, m'arriba el compàs d'un sorollet 

metàl·lic. Tic-tac, tic-tac. 

Encara un altre: I 

I mira per on, tots aquests 

milers d'olivers també m'han 

vist néixer, m'han posat el plat 

calent a taula i encara m'han 

pagat la carrera (...) 

Amb una pinça metàl·lica que 

amb prou feines puc obrir, fixo 

la borrassa al coll de la soca, 

ben tibant i queda com una 

rebequeta verda. Abans 

d'aixecar-me , sense ser-ne conscient, passo la mà plana per l'escorça recargolada , i el 

tacte em torna una sensació compacte i viva, com una enrgia que em sorprèn i em fa 

constrènyer el front. De sobte, no puc evitar que m'envaeixi un respecte profund cap a 

aquest ésser de gravetat pètria i metabolisme lentíssim. Aquest oliver, i l'altre, i tots els 

que m'envolten em veuran passar, com ha vist passar el meus padrins , i als padrins 

dels meus padrins. El seu temps es mesura amb una altra escala de l'escalímetre. Les 

meves circumstàncies passen a 1:1000, i les seves a 1: 20, potser a 1:5. Per a ells sóc un 

insecte frenètic de temporada. I resulta que jo els ho dec tot i ells no em deuen res de 

res. 
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I un altre: 

"−Ai Joana, no sé si m'hai donat un cop, me fa un mal aquí... 

−Això és que t'estan creixent los pits, cap de suro. 

I ja no tenia tantes ganes de jugar a corda, perquè el cos et començava a fer nosa i 

cada vegada et feia més mandra saltar. 

−Això és que ja necessites portar sostens, Eliete, que no ho veus? 

−Que no, que no vui! 

−Tu mateixa, ja me'ls demanaràs. 

I arribava el dia que els hi demanaves, vençuda, i els volies de color carn, perquè no se't 

notessin a la classe de gimnàstica. I amb tot, els xiquets et venien per l'esquena i, clec, 

et feien petar els gafets contra la pell. Imbècil! Boing, boing, reien, fent el gest 

corresponent, i fugien corrents. Odiaves els pits, perquè et posaven en situacions 

indesitjables que abans eren impensables. De nits, somiaves que l'endemà et 

despertaries i tornaries a ser dintre d'aquell cos àgil i a prova de cops que un dia havia 

estat teu." 

 

Uns altres 
 

—Ui, doncs jo, ara que m’hi fixo, ja no sé ni qué dic ni com ho dic. Quan arribo al poble 

sí que torno a enganxar l’accent, però necessito uns dies d’immersió completa, i quan 

estic a punt de recuperar-me del tot ja hai de tornar. A Barcelona hai perdut molt. 

Quan vai arribar, la meitat de les coses les havia de traduir, que si panís, que si moixó, i 

ara ja no em surten per falta de pràctica. I el “lo”... (i em sap molt greu, eh?), però per 

avorriment que se me’n fotin, a Barcelona ja el tinc desterrat.  

El Bernat esbatana els ulls a un espant fictici: És que Barcelona és un monstre, 

Pedrona: un monstre devorador de patrimonis lingüístics." (p. 103) 
 

—[...] Pero ell és un urbanita nat i.., vui dir que ell només hi veu un lloc tranquil on anar 

en mountain bike i descansar la vista al verd i a les muntanyes, mentre que jo lo que hi 

busco és una altra cosa, i ara mentre parlo me n’adono... És una cosa que ja hai tingut 

a les mans, i que en un moment donat la vai deixar escapar. Una cosa que tenia quan 

vivia aquí i anàvem amunt i avall, déu, déu, i et senties que pertanyies a un lloc. Tenies 

un sentiment de pertinença, saps? Encara que només sigui per la manera de parlar, 

perqué el parlar també és una manera de veure el món, diuen, no? (p. 111) 

 

"La ruta continua per les cases del carrer Major, i ara toca elogiar les figures del 

pessebre de cal Sant Pau, que es veu que són importades de Betlem mateix. Cal Sant 
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Pau deu ser la família amb més història dinerària del poble, i ma padrina m'havia 

explicat que, de petita, quan sortien de missa, totes les xiquetes es quedaven a la porta 

de l'església gran per les Santes Paues i admirar-ne els barrets, les puntes i els vestits. 

Diuen que en aquest casalot, al pis de dalt de tot, hi ha un altar amb sagrari i una 

retauleria que podria competir amb l'església gran. Tot i que cal Sant Pau ha donat 

sortida a moltes generacions de toga i sotana, l'hereu més jove, el Martí, va decidir 

estudiar econòmiques, casar-se al poble i tornar al tros, que de terres no n'hi falten. 

Roda al món i torna al Born, ves que no m'hagi d'aplicar la dita jo també." 
 

 La mateixa autora diu en una entrevista: 

 Hi ha dues parts i un petit joc. La primera es desenvolupa en clau de passat, la segona 

de present. El passat s'idealitza, la memòria fa trampa, ens quedem amb allò que ens 

n'interessa: posat per escrit tot queda més narratiu, fa més 'llibre'. El present és brut, 

instantani, sotmès a l'error, hi ha el que hi ha. Com a exercici, m'agrada molt més 

aquesta segona part. L'epíleg és un joc per al lector: s’hi donen uns ingredients i el 

lector es fa el plat segons com hagi rebut la informació dels capítols anteriors. 
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ENTREVISTA 

Marta Rojals, un èxit de bit a orella 

Assumpció Maresma Matas 

—Com descriuríeu el llibre a qui no l'hagi llegit? 

—Hi ha dues parts i un petit joc. La primera es desenvolupa en clau de passat, la segona de 

present. El passat s'idealitza, la memòria fa trampa, ens quedem amb allò que ens 

n'interessa: posat per escrit tot queda més narratiu, fa més 'llibre'. El present és brut, 

instantani, sotmès a l'error, hi ha el que hi ha. Com a exercici, m'agrada molt més aquesta 

segona part. L'epíleg és un joc per al lector: s’hi donen uns ingredients i el lector es fa el plat 

segons com hagi rebut la informació dels capítols anteriors. 

—La Pedrona, l'Èlia, és un gran personatge. Com és? 

—Cagadubtes, una mica fava, però vital. 

—I el vostre personatge preferit quin és? 

—El pare. 

—El món rural interessa? 

—No sé si interessa, però en certs aspectes potser sí que hi ha una mena de consciència 

d'allò que és autèntic, encara que sigui anant al Veritas a comprar. 

—L'èxit del llibre vol dir que ja s'ha acabat que, per a ser modern, s'hagi de ser urbà. Hi ha 

vida fora de Barcelona? 

—El llibre va una mica d'això, també, tot i que he fet curt. Els pobles d'ara són molt més 

'moderns' per dir-ho així que no pas el que descriu el llibre. El meu també. 

—Diuen que el llibre retrata la generació dels qui ara teniu trenta-tants... Era aquesta la 

intenció? 

—No, no hi havia pensat gens, fins que no vaig sentir la paraula ‘generacional’ en boca de la 

meva editora, la Isabel Obiols. Però si els protagonistes eren d'aquesta generació, era 

inevitable. 

—Com sou? 

—Uns decebuts. Ja ho diuen els diaris quan comparen la nostra generació amb la dels 

nostres pares: hem tingut millors oportunitats que no ells, i probablement els guanyaríem 

al Trivial, però vivim pitjor que ells. 

—Quins autors us han influït i per què? 
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—No ho sé, però recordo l'impacte de llegir per primer cop el Pla, Víctor Català, Maria 

Barbal, Jesús Moncada, Imma Monsó, Quim Monzó, Francesc Serés. Si no hagués llegit el 

primer Serés, probablement aquest llibre no existiria. 

—Per què? 

—Algú em va dir que allò que jo escrivia li recordava 

l'estil del Serés i jo no sabia qui era. Vaig llegir 'La 

força de la gravetat' i em vaig al·lucinar. Era un 

escriptor jove que parlava de tractors, de fem, de 

magatzems... Vaig veure que la literatura no era 'allà 

dalt', sinó que podia explicar coses petites, d'allò 

que fèiem quan érem petits i pujàvem al parafang 

del tractor del pare. Em va fer veure que era 

possible parlar d'aquestes coses. Després de llegir-lo 

em vaig quedar descansada, tot allò ja s’havia 

escrit... 

—Però si teniu èxit...! 

—Jo no m'he adonat de res. No tinc temps de 

pensar-hi. Això és de la mateixa bèstia, és la part 

pagesa que tinc. No em prenc gaire seriosament ni 

les coses bones ni les dolentes. Les deixo passar. 


