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NOVETAT EDITORIAL

Paraulesdamor
Rafael Yglesiaspublica una novel.la autobiográficaestremidora sobre el seumatrimoni
Reportatge

.
JORDINOPCA
ENVIATESPECII NOVAYORK
afaeiYglesias (NovaYoork,1954) téun despatx
: enple GreenwichVillage, molt a prop de Wa-

I

d'estudiants d'arreu del món ben
vestits i amb les butxaques aParentment no tan escurades com les
de la majoria d'unjversitaris barcelonins- Yglesias va créixer a Washington Heights, al nord de Manhattan, perd amb només 16 anysva
deixar l'institut i es vat¡asllada¡ a
Chelsea. més avall de Midtown i
Flatiron District, preparat per descobrir l'atmosfera jove de barriades més meridionals com són eI
West Village, e1 SoHo, Little Italy
i aquell incipient East Village per
on s'havia passejat Joe Gould
(1899-r957) amb un portafolis ruinós i un projecte literari que, de
tan ambiciós. mai no va arribar a
ser materialitzat per les seves
mans tacades de qu¿txup.
Ygiesias esmorza habitualment
en una cafeteria menys oliosa que
els espais que freqüentava Gould,
Le Pain Quotidien, un espai orde'
nati d'aires centreeuropeus que no
pot evitar algun e¡¡orvolador com
la immensa tassa de café.amb lIet
que, debenpoc,no acabaal damunt
dels seuspantalons depana. "Lavidas'ha accelerat de cop ivolta!", exclama just després d'esquivar el regal inesperat: "Aquestavegada he
tingut sort".
Escriptor i, fins fa poc, guionista de séries de televisió i pel'lícules com ¿a rnor¿ i Ia donzella (P.oman Polanski, 1994); Des de I'in'

fern, basad.aen el cómic d'Alan
Moore (Albert i Allen Hughes,
2OAl), i Aíguafosca (Walter Salles,
2004), Yglesiases mira atenta'
ment I'edició castellanade A haPpy marriage (IJn matri moníofe I iz,
ed. Libros del Asteroide), novel'la
que va.publicar en anglés l'any
20O9i queIihasuposatunarePercussiócrítica important als Estats
Units i un/eedback continuat que
mai abansno havia rebut Per Part
dels lecto¡s. "El tema del llibre
emocionamolta gent", diu Yglesias. "Tothom que s'estima algú té
por de perdre'I; Un matrimoníofe'

12 és Ia crünica d'una relació que
acabade lapitjormaneraPossible,
amb ia mort prematura d'un deis
dos enamorats".
Comprimírla vida
Al llibre, Yglesiases camufla lleument sota la máscarad.el'alter ego
Enrique Sabas*que ja havia Protagonitzatles duesprimeresnovel'les
deI'autor- DerexDlicr una histdria
d'mor compartiáamb el protagonistadelllibre: "Elpersonátgesócjo
mateix,perótotlipassamolt rápidament,perquéenaquestanovel'laresumeixogairebétrenta anysde la

Comprometre's amb la veritat
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bre autobiográfic els lectors m'hm
demanat per la veracitat del que
exl¡licava", diu Yglesias. Li va passu amb la seva prirnera novel'lan
and all a;fter -que va puHiilefox
amb 17 mys-; li
blicatl'any1972,
va passu també amh The work ís
ínnocent (1976), en qué recordava
les conseqüéncies d'haver tingut
un debut literari tm precog i li ha
passat també mb Un matrimonio
felí2, "Bn totes tres novel'les el
protagonista és el meu alter ego,
fill descriptors
Enrique,Sabas,
que s'independitzapoc després de
deixar l'institut privat de Manhattan on estudiava. Un matrimonío
de les mefelizrectperal'Enrique
ves dues primeres novel'les -inexpert i, al mateix temps, amb fums-
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temporal nolt més avangada''. Per
escriute aquesta história d'amor
tendra i devastadora, Yglesias va
voler "fugir de Ia diniunica dels llibres de memóries i ex¡rlicar una
des dos
história"
organitzada
plms temporals, el dels inicis de la
relació i el del frnal, que es van alternarit: "\Iolia que cada capítol es
llegís en present, encua que el llibre estigui escrit en passat". "No
tot el que s'hi llegeixva ser exactament així, peró s'acostamolt a la
realitat", recorda Yglesias. "Puc
assegurar que els elements més
-especialment
comprometedors
els que es refereixen a mi- són aui l'acció del
téntics. L'estructura
llibre és novel'lística, peró la mar
téria és real".

mevaüd4 els queva¡passar entre el
vespre quevaigconéixerlaMargaret
i el dia de fany 2004 en qu¿ va morir de cáncer, després de lluitar-hi
dumt més de tres anys".
Al primer capítol d'Un matrímotrobada enniofe liz lle$mlapúmera
tre Enrique Sabasi Margaret Cohen:
el noi queda captivat pels seus comentaris -directes i intel'ligents- r
pels seus "lluminosos ulls blaus",
motiurecurrent alllargdetotalanovel la. Al segon capítol, perd, avancem fins al'any 2oo4, moment en
qué Margaret es troba en plenafase
terminal dun cimcer,Yglesias no estalvia detalls dels drenatges, proves
médiques i seqúeles dels tractaments agre'ssiusa qué se sotmetper
seguir vivint. La novei'la combha, a
partir de llavors, m capítol dels inicis de la relació amb un altre sobre
l'agoniafinai de Milgaret: el flirteig
i les inseguretats inicials són combinades dolorosament amb les riltimes
setmmes devida de MmguetQ'agonia físic4 el comiatpautat i l'excursió al cementiri per triar la lápida):
'Vaig decidir organitza¡ la novel'la
d'aquesta maneraperqué no recordem lavida de manera cronológica'',
'rAixd pot passar
recorda Yglesias.
qum ets jove, peib amesua que passen els mys lavida es transfoma en
unamenade roda. Hihaunaséúe de
cracterístiques que es martenen. i
aixó es dóna tot sovint en les relacions sentimentals llargues: el que
u¡eix dues pe¡sones continua uintlos amb elpas dels arrys;elsPuts de
conflicte, malauradment, també es
mantenen.Alanovel'lavoliamostru
aquesta connexió especial que es pot
donar entre dues pe¡sones: no és u
llibre sobre eI dolor. sinó un llibre sobre l'mor i sobre laproximitat entre
uda r morT .
Minuc¡ositat ps¡cológica
Yglesias va escriure els dos primers
capítols del llibre un my després de
Ia mort de la Margtret.'Vaighaver
daturar-me perqué em feia massa
mal recordar tot eI que haviapassat
aquells ultims anys", diul'eseriptor:
"Vist amb perspectiva, crec que el
que em va allunyar de1llibre va ser
l'ex¡eriéncia d'adonar-me de tota
lavida que haviaperdul després de
Ia mort de la Margaret". Centrat
una altra vegada en la seva catre¡a
com a guionista, Yglesiasva dedicar
les energies creatives a un Pilot
d'unasérie de la HBO que novaPassar l'examen. Va ser desPrés
d'aquest contratemps que va decidir torna¡ al llibre. "Emvaig obligar
a escriure cada dia, i les primeres
setmanes patiatant que no avangava gens. Amb el temps, Ia novel'lava
comenEar a avanEar amb regularrtat,ilavaig acaba¡abms delque em
pensava"- Un m atrimo nio feliz Pr esenta dos personatges amb imperfeccions i s'enftonta amb minuciositat psicológica als dos extrems del
periple amorós. Al final, acabafent
més mal llegir els moments feligos
que la fase final de la malaltia.-

