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Tema
Tot i que aquest és un relat on s’entrecreuen diferents temes, podríem
resumir la idea principal en el procés de maduració que porta a la
protagonista a acceptar-se a ella mateixa i acceptar la vida que duu. Olvido
viu a un barri desfavorit a la perifèria d’una gran ciutat; podríem pensar
que, fins i tot, pertany a una ètnia concreta: la gitana. L’escriptor, amb
aquesta història, desmunta molts dels prejudicis que existeixen a la societat
sobre els gitanos, com ara el tema de la violència masclista o la figura de la
dona com a simple procreadora.
Així doncs, els temes que trobem a aquesta història estan adreçats a
mostrar un punt de vista diferent sobre la cultura gitana i, en especial, des
del punt de vista femení.
Argument
La història comença en el mateix moment que la protagonista es desperta i
s’alça del llit. Sabem que estem parlant d’una localització ben coneguda
perquè l’habitació de la nostra protagonista compta amb un element que
ens és del tot familiar: la persiana. Una de les primeres accions que fa
Olvido, en alçar-se, és posar-se unes arracades grans i d’or, que li va
regalar sa mare quan s’acomiadà de la infantesa. Açò ens pot fer pensar
dues coses:
1- l’estima que la protagonista té envers la mare
2- la reafirmació com a dona que suposen les arracades i l’amulet que
suposen per a ella qui, abans d’eixir al carrer “se les repassa amb la punta
dels dits quan tanca la porta i s’enfronta al carrer” (p.57).
Olvido treballa en un mercat, amb son tio i el seu cosí; l’element familiar,
el tipus de treball (ven roba interior) i el mitjà de transport (la furgoneta
“grisa i tronada”) ens fan també pensar en una ètnia concreta: la gitana.
Després de 8 hores de feina, Olvido torna al barri i troba l’home, Antonio,
al bar. Llegim que fa temps que Antonio no treballa, i açò ens fa pensar en
la situació desfavorable del barri: la crisi i la manca de treball.
Olvido sembla, en principi, una dona submisa: fa cas al seu home i no
mostra els seus sentiments. Durant la història, l’escriptor fa palpable la
tensió que s’hi viu a casa: Antonio vol tindre un fill, però Olvido no està del
tot segura. Xavi Sarrià juga ací a desmuntar un dels prejudicis que es té
envers la cultura gitana: la violència masclista. En cap moment no veiem
una agressió, tot i que la manera com està escrita la història ens fa pensar
en un final tràgic.
La vida d’Olvido canvia quan coneix la Mercedes i l’Àngela, monitores de
temps lliure al Casal de Joves. Per casualitats de la vida, un dia Olvido es
refugia de la pluja en aquest lloc i, justetament, agafa un fullet sobre un
curs d’animadora extraescolar per als xiquets del barri. S’hi decideix a ferlo i descobreix, mitjançant aquesta feina, els sentiments que li desperta
treballar amb els més menuts. A més, guanya dues amigues: les monitores,
  









amb les quals fins i tot se’n va de cerveses i parla sobre la seua frustrada
vida sexual amb l’Antonio.
És durant una dinàmica d’expressió corporal que fan amb els xiquets que
Olvido se n’adona de la felicitat que li provoca sentir-se útil amb la seua
gent i, per fi, pot expressar sentiments que feia tant de temps que tenia
amagats. En tornar al pis, trobem Antonio cuinant, cosa que desmunta un
prejudici més envers els gitanos: els homes també s’encarreguen de les
tasques de casa.
Olvido es repassa les arracades abans de gitar-se, s’autoafirma com a dona i
decideix que la filla que tindran es dirà Esperança.
Sentiments
• Frustració: al principi de la història, perquè la vida que du Olvido no
l’ompli.
• Alegria: quan fa la dinàmica amb els xiquets i se n’adona que estima la
seua gent.
• Amistat: entre Àngela, Mercedes i Olvido, tan forta com per a que
aquesta última es decidesca a canviar de vida.
• Ràbia: quan veiem que Olvido no vol gitar-se amb Antonio i aquest
l’obliga.
• Eufòria: quan, després d’una baralla de la parella, Olvido guanya i
“somriu, nerviosa encara, a l’altra banda del llit” (pàg. 59).
• Tendresa: quan veiem que als xiquets del barri els agrada abraçar-se, ja
que al seu dia a dia els manca l’estima.
Vocabulari
Arracades (p. 57): adornament que penja de les orelles.
Emmagatzemar (p. 57): guardar en un magatzem, on hi caben gran
quantitat de productes.
Remugar (p.57): parlar entre dents per protestar d’alguna situació.
Amoinar-se (p.59): preocupar-se.
Escometre (p.60): realitzar
Opinió
Aquesta és una de les històries que més m’agrada del llibre, no només per la
forma en què està escrita sinó també per la temàtica que tracta.
Des de ben al principi, sembla ser un capítol més de violència envers la
dona i de submissió d’aquesta cap al seu home, ja que aquest és el prejudici
més gran que tenim sobre la cultura gitana. Però, lluny de la realitat, la
història acaba amb l’autoafirmació d’Olvido i la creença de ser útil per als
de la seua comunitat. M’ha agradat llegir el procés pel qual ha passat
Olvido, fins que s’ha retrobat amb ella mateixa i ha acceptat que el destí no
està escrit, sinó que el podem canviar a cada moment. I, els temes tractats,
així com els sentiments que s’hi mostren, m’han fet pensar en alguns barris
desfavorits que tots coneguem i sabem on estan i en de quina manera es
vicitimitza la gent que hi viu allí quan, en realitat, són persones que també
tenen aspiracions, desitgen una vida millor i treballen per a aconseguir-ho.
Mai no podem generalitzar, quan es tracta de parlar de tota una comunitat.
  









