
250

Ressenyes

Femme et littérature populaire (2012): 219-259. ISSN: 1138-4573

Maria Pons Vidal, Ahir vaig obrir els ulls, Pagès Editors, Lleida, 2012

Després de deu anys de silenci torna l’escriptura de Maria Pons amb un 
nou llibre. Aquesta vegada la novel·lista s’allunya dels temes de l’adolescència i 
de les primeres experiències amoroses per tractar d’endinsar-se en el món d’un 
infant. De totes maneres, com ja ens té acostumats, busca en la seva experiència 
vital el tema de les seves produccions. ¿Podem parlar d’escriptura autobiogràfica? 
Potser no en un sentit literal de les paraules però si en un sentit figurat, ja que 
l’obra es nodreix dels pensaments, de les vivències de l’escriptora. Ella no és un 
nen, la foto de la portada evoca, de manera significativa, la filiació amb el pare..., 
ja que és ell el que s’hi troba reflectit. Tanmateix les paraules del nen, els seus 
raonaments, les seves percepcions són les de Maria Pons. Els que la coneixem bé, 
sabem tot el que el seu nen li deu a la seva personalitat i a la seva manera de veure 
la vida. Temes recurrents en la seva escriptura tornen a sortir aquí, per exemple 
l’amor a l’avia, a la “padrina” que és un leitmotiv constant en l’obra de l’escriptora 
ponentina. El que ens sorprèn és que l’univers de Maria Pons es troba arrelat en 
una època determinada de la seva vida: aquella que va des de la seva infantesa 
fins a l’entrada a l’edat adulta. El món dels fills, del matrimoni, dels problemes 
socials de la maduresa no tenen cabuda en el seu món literari. Deliberadament 
sembla privilegiar els moments de l’aprenentatge de la vida. Molt influenciada 
per la narrativa francesa del segle XIX, està obsessionada pels camins iniciàtics, 
convençuda de que en ells es troba la clau de l’existència posterior, la clau de la 
personalitat humana i per això hi retorna una i altra vegada, tractant de explicar-se, 
de trobar el sentit últim de la seva existència.

El llibre es presenta com una mena de dietari de l’infant. Hi podem 
rastrejar influències, com la confessada per la mateixa Maria, d’Amélie 
Nothomb entre d’altres. O potser la de Malika Mokeddem amb la dicotomia 
entre “Aquí” i “Allà” (França-Algèria) que en el llibre que ens ocupa es 
tradueix per Lleida-Pau, la ciutat catalana i la ciutat francesa... L’una encarna 
la grisor del període franquista i l’altra la llibertat. Llibertat que és també un 
tema obsessiu del relat; el protagonista aspira a la llibertat i la cerca tot al llarg 
del seu recorregut vital. Significativament la darrera part (que és més aviat una 
mena d’epíleg es titula així) i porta en exerg el magnífic poema de Paul Éluard 
que resumeix el sentit profund d’aquesta paraula.

Aquest nen que obre els ulls a la vida va també a la recerca de la llibertat 
que per a ell és sinònim de felicitat.

Àngels Santa 
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