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Berta Jardí narra a ‘Saber estar’ la
biografia condensada en un dia d’una
senyora de la burgesia barcelonina

Una vida a
l’Eixample
Lluís Llort
BARCELONA

La premissa “un dia qualsevol en la vida d’una senyora
de l’Eixample” possiblement allunya més lectors
que no n’acosta. I tot i que,
estrictament, s’ajusta a Saber estar, la novel·la breu
que Berta Jardí ha publicat
a Univers, el cert és que té
una trama amb molts elements interessants i, sobretot, està narrada d’una
manera concisa i amb bon
ritme, amb una elegància
coherent, que fa de molt
bon llegir.
“Em vaig proposar retratar la senyora Mascort a
partir d’un dia qualsevol de
la seva vida, en l’interval
des que surt de casa al matí
per fer un encàrrec –comprar una bombeta– fins
que se’n va a dormir. Al
llarg d’aquest lapse de
temps, volia explicar les
llums i les ombres, el passat
i el present que configuren
la seva biografia. L’he escrit
amb la cotilla d’encabir els
trets essencials de la vida
d’una dona a través dels
seus actes, converses i pensaments que van i venen

sense cap ordre ni matís.
Les intervencions de personatges, com ara la noia que
la cuida, els fills i el porter
de la finca on viu, m’han
ajudat a il·luminar aquest
retrat”, explica l’autora.
“«Saber estar» és un model de conducta prescriptiu
per a moltes dones burgeses occidentals nascudes
en la primera meitat del segle XX. És una consigna
atàvica de classe, un senyal
d’identitat construïda en
funció de la figura del marit. La dona era un element
passiu, discret i acomodati-

“No he pretès
reivindicar
la dreta de
l’Eixample
que enyora
la protagonista”

ci en l’ecosistema de la classe benestant. La societat
no esperava que ella s’enfrontés a la presa de decisions; no tenia identitat”,
analitza.
“Aquesta locució, «saber
estar», és el compendi del
que significa ser una senyora. Una autèntica senyora
ocupa el seu lloc sense cridar l’atenció, sense posar
inconvenients, en l’àmbit
de la representació o de la
doble moral”, i la trama
mostra aquesta doble moral, infidelitats –del marit,
un eminent cardiòleg ja
mort, i també d’ella–, conflictes amb els dos fills –Bet
i Maties– i temes actuals sobre la immigració i la identitat dels barris.
“L’Eixample barceloní
no té res a veure amb el de
la infància de la protagonista, que tampoc era gaire diferent del barri que va conèixer la seva mare, un districte on hi havia el bo i millor de la burgesia de la ciutat. La globalització, l’arribada del turisme, la desaparició dels comerços de
tota la vida, són factors
que han canviat la fesomia
dels carrers per on ha tran-
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sitat la vida de la senyora
Mascort.”
Berta Jardí coneix bé la
zona perquè és el barri on
va néixer, el 1956, i abans
els pares i els avis. “La meva
infància i primera joventut
també han transitat per
aquests carrers; això m’ha
permès descriure detalls
amb una gama de matisos.
No he pretès, però, reivindicar aquella dreta de l’Eixample que enyora la protagonista de la novel·la. Els
barris canvien i es transformen, i això no és bo ni és do-

lent, és la vida.”
Va debutar el 1986 amb
el recull de contes Carnaval, però no va tornar a publicar fins 25 anys després, amb la novel·la La
portentosa vida del sastre
Bariloche (2011) i, el
2014, Un concert memorable. “Tenia dues prioritats que m’impedien escriure amb regularitat i rigor: guanyar-me la vida i
criar els meus fills. Així de
senzill. Des de fa pocs
anys, les meves circumstàncies laborals i familiars

han canviat radicalment i
he pogut dedicar-me plenament a escriure, i el primer fruit d’aquesta nova
etapa va ser L’home del
barret, el 2019.”
Jardí assegura que és
disciplinada amb els horaris d’escriptura i molt
exigent i confia més en
la feina de formiga que
en la creativitat explosiva.
“Quan començo a escriure, imagino el viatge,
però ho faig sense mapes
ni GPS.” Doncs arriba
a lloc. ■
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La inquietud de les llagostes
La nube
Director: Just Philippot
Intèrprets: Suliane Brahim,
Nathalie Boyer
França, 2020

L

es plagues d’insectes
han donat molt de joc
a fabulacions apocalíptiques i altra mena de
relats terrorífics. A més,
pel que fa a les deu pla-

gues que, segons l’Antic
Testament, Jahvè va enviar a Egipte perquè el faraó alliberés el poble jueu,
n’hi ha tres d’insectes:
mosquits, tàvecs i llagostes, de què s’ocupa La nube (La nuée), òpera prima
del francès Just Philippot.
Sigui un càstig diví o una
revolta de la naturalesa,
les llagostes arrosseguen

una càrrega amenaçadora, cosa que passa per alt
la protagonista del film
(Virginie, interpretada per
l’excel·lent actriu Suliane
Brahim) en el moment
que, vídua i amb dos fills
per mantenir, decideix
criar-ne per sostenir la seva granja.
Alguna cosa deu voler
dir que, com si tals activi-

tats no li permetessin sobreviure al món rural, Virginie renunciï a la producció agrícola i la cria de
bestiar. Tanmateix, les llagostes, que cria amb la
idea de treure’n una farina
amb més propietats proteíniques que qualsevol
carn, tampoc no li resulten
rendible. Malbaratada la
seva producció, com tan-

tes d’altres, ha d’augmentar-la, cosa que se li converteixen en una obsessió.
Això mentre descobreix
que a les llagostes, més
que la verdura, els agrada
la carn i encara més la
sang, que les fa ufanoses.
Tot es descontrola i així és
com el relat s’obre a l’al·legoria sense donar peu a
interpretacions conclusi-

ves. Philippot manté la
tensió mentre que, en una
atmosfera naturalista i
fins aparentment idíl·lica
en què la llum de la tarda
xafogosa declina cap a
l’horabaixa, irromp alguna
cosa inquietant amb el
malestar que transmeten
les llagostes, filmades en
detall, i la fressa creixent
que fan.

