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Intimitats que maten
GARIeS XlnÓ

f'*o
ovel'la de dues dones, quadrage-
nária l'una (Alícia) i sexagenária
I'altra (Esther), veines i práctica-
ment desconegudes. L'Alícia está
casada amb un marit que Ia ig-

nora, viu reclosa a casa i a poc a poc troba
la forga per refer la seva vida des del mo-
ment de la seva joventut en qué va optar
per un camí que no l'ha portat enlloc.
L'Esther és viuda, té un fill i
un fillastre amb qui exer-
ceix de mare castradora;
pot semblar que és una se-
nyora com una altra, pas-
sablement pesada i fantasi-
osa, que paga un psiquiatre
per tenir algú a qui expli-
car-li la vida; perd a l'Est-
her, com a la seva veina, les
coses també se li van girar
quan era jove: una curta
história d'amor apassionat
va acabat en tragédia.
Aquest fet explica que I'Es-
ther sigui no només una
senyora amb unes quantes
rareses, sinó un auténtic
cas patoldgic qlue desferma-
rd, en paraules de la con-
tracoberta del llibre, "les
seves pulsions més violen-
tes". Així, el que es plante-
java com una novel'la inti-
mista i calmosa, cap a la
meitat del llibre, deriva cap
althriller. Hi deriva, perd no
ho arriba a ser del tot: l'estil
pausat, el gust pels detalls,
la minuciositat amb qué es

presenta cada personatge
amb la seva biografia -in-
closos els secundaris-, la
morositat descriptiva, no
varien en cap moment. Un
llibre que comenga amb
una mestressa de casa a qui
"tot aixó", o sigui la rutina

del seu matrimoni, "no l'omplia prou" no
fa precisament preveure que al cap de més
de cent págines algú mori fent "olor d'a-
metlles amargues", perd les coses van així.
L'al1tora hauria pogut partir la novel'la en
dues, com va fer Hitchcock a Psicosi, que,
primer, és la histdria de la secretária que
roba uns diners i fuig per anar a trobar-se
amb el seu amant, i, en la segona part, es

converteix en la história de terror que
tothom recorda. Amorós ha decidit no
partir la novel'la pel mig, mantenir sem-
pre el mateix pas narratiu, recorrent, com
fan molts guionistes, a la truculéncia per
guanyar en amenitat, i centrar-se en la
construcció dels personatges.
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