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L’aposta vitaLista d’ELvira CambriLs
(Elvira Cambrils: Tot el que tinc per ballar amb tu, 

Edicions del bullent, picanya, 2014)

Antoni Prats

Hi ha narradors que no s’arrisquen a publicar fins que no han 
assolit una certa edat. ¿potser és que valoren l’experiència de la vida 
com a l’element fonamental de tot bon novel·lista? siga com siga, 
Elvira Cambrils (pego, 1955) ha publicat no fa gaire el seu tercer 
llibre, una novel·la certament ambiciosa i complexa, i d’una audàcia 
formal remarcable. anteriorment, però de no molt abans, ja li 
coneixíem una altra novel·la que acomplia tots els ets i uts del gènere, 
El bes de l’aigua (2010), un conglomerat d’històries suggerides al 
voltant del personatge d’una destacada socialista dels anys de la 
Guerra Civil, que realment va existir i que durant un temps va viure 
a pego (Uixola en la novel·la). sobre aquesta lluitadora i aquell 
període històric tan tèrbol, la veu d’una narradora dels nostres dies 
indaga encuriosida, i, per suposat, divaga i fantasieja, alhora que 
refereix la seua pròpia vida i la de la mateixa població de la marina 
alta, on habitualment residix i on aquelles velles tensions polítiques 
semblen voler revifar en altres protagonistes. 

tot just és a pego també on Elvira Cambrils viu des de sempre 
i on treballa com a professora de Filosofia. d’alguna manera, la 
novel·lista, sense oblidar mai el sentit crític que la caracteritza, 
ha retut en aquest llibre un sentit homenatge al poble que l’ha 
vist créixer i als seus habitants, entre els quals han abundat —i 
segurament abunden encara— els caràcters forts i, doncs, on 
els enfrontaments poden ser explosius en moments històrics de 
crispació, com la Guerra Civil del 36, radicalisme que, pel que fa a 
la societat pegolina d’aleshores, els historiadors han subratllat. Fet 
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i fet,  però, no és fàcil trobar en El bes de l’aigua lligams temàtics 
fonamentals amb Tot el que tinc per a ballar amb tu. 

altrament, en el seu primer llibre editat, el recull de narracions 
Mira’m, amor (2007), l’autora s’obri amb deler al paisatge —
al mar de l’Odissea especialment— i al món cultural i literari 
mediterranis, amb referències directes a Homer, teòcrit, virgili 
i ovidi, entre el antics, i entre els moderns, a alexandre dumas 
i els italians Luigi pirandello, Carlo Levi, Leonardo sciascia i 
andrea Camilleri. i també les referències al cinema costumista són 
italianes. a més a més, hi trobem motius que apareixeran després, 
com l’homosexualitat masculina i la seua problemàtica social, tema 
de la narració més extensa del recull, «Les muntanyes d’Homer», 
alhora una reivindicació del fotògraf alemany establert a taormina 
(sicília) Wilchelm von Gloeden. sobretot, s’anuncia en aquest 
primer llibre la invitació al gaudi desinhibit que trobarem més avant. 
Una referència indirecta a Epicur hi rebla el clau de la proposta 
hedonista més arriscada: «La mort no causa sofriment, senyoreta, 
el sofriment pertany a la vida».

Un relat iniciàtic?

Evidentment, la protagonista de Tot el que tinc és per ballar 
amb tu, no és cap adolescent. malgrat que en desconeguem l’edat, 
podem intuir que és una dona adulta i que ha ultrapassat la 
quarantena. tampoc no es tracta per tant de cap jove universitari, 
com és el cas de Hans Castorp, protagonista de La muntanya 
màgica, novel·la adduïda ara i adés al llarg del llibre. però sí que és 
també un personatge en crisi, necessitat d’una renovació interior, 
en període d’un canvi profund. En definitiva, com un adolescent o 
com un jove en busca d’unes experiències i d’un aparell moral —
doctrinal, a ser possible— per a organitzar en avant la seua vida, 
Feli, la protagonista de la nostra novel·la, malda per renàixer a una 
altra etapa del seu periple. ben explícitament, ella mateixa comença 
el relat anunciant-ne el tema: «No sé quan vaig morir però sí quan 
i com he renascut».   

d’altra banda, Feli, a diferència del protagonista de la novel·la 
de thomas mann, que és un jove enginyer burgés i —inicialment, 
almenys— acrític, sense idees pròpies, se’ns presenta des de bon 
començament com una excel·lent coneixedora de la tradició 
filosòfica, amb un ventall de lectures sapiencials francament ampli. 
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de fet, és professora de Filosofia. ara bé, els seus interessos al 
respecte són directament pragmàtics, i el tema axial que desenrotlla 
és, clar i ras, la felicitat. però, malgrat el seu nom simbòlic, fóra 
arriscat veure en la protagonista només una veu que teoritza sobre 
les qüestions que van sorgint al llarg de la narració. Feli és sobretot 
una dona de carn i ossos que cerca de primer calmar-se: «agredida 
pel món, em vaig llançar a les aigües terapèutiques de les filosofies 
morals que prescriuen la pau». i no es tractava, tanmateix, de cap 
renúncia en ares d’una perpètua ataràxia, malgrat que la vida —
transitòriament— l’havia conduït «una i altra vegada a l’estoïcisme, 
la filosofia de la resignació».

a poc a poc, la protagonista passarà de la recerca de la pau 
interior a una activa participació en les bondats de la vida: «Li calia 
filosofar, a la professora de filosofia, per tal d’apurar el convit de 
la vida». i per fi arriba el punt d’inflexió: «Era moment de pensar 
menys i sentir més». Llavors, fins i tot, perd sentit per a ella —tota 
una filòsofa— el valor de veritat: «tampoc no m’importava si el que 
prenia per vertader era una construcció de la imaginació desitjosa 
d’harmonia». 

Amistat, amor i suïcidi 

així doncs, a partir de la seua arribada a l’illa de sérifos, després 
d’un viatge anguniós amb un llibre d’Epicur sota el braç, la novel·la 
va relatant el lent procés de recuperació anímica de Feli. tres 
circumstàncies doloroses la tenallen: el final del seu gran amor fins 
al moment; la mare paraplègica, del tot depenent, i per acabar-ho 
d’adobar, el suïcidi del seu millor amic. però ara sembla tenir sort en 
l’hotelet familiar que l’acull, i la feliç troballa l’anima a perllongar 
l’estada terapèutica a l’illa. 

a Feli, a més dels passejos vora mar i del tracte senzill però força 
amable de la família d’hostalers, l’acompanya la lectura dels seus 
filòsofs predilectes: després d’Epicur, que és el més citat, Erasme, 
spinoza, montaigne i montesquieu. arriba un punt en què, per 
fi, es deixa guanyar per les sensacions, començant per l’olfacte, en 
concret per la flaire de l’alfàbrega, que la mena a recordar l’harmonia 
clàssica del «kalós kai agathós». també es mostra receptiva al 
tracte cordial de les dones de la seua edat que comença a conèixer 
i que li faran dir: «Havia anat a parar a una illa de filòsofes». i 
és que «les persones només es troben acompanyades pels iguals», 
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recordarà més tard. a continuació, descobreix un poeta de l’illa, 
tassos, amb qui mantindrà una grata relació distant, i visita un petit 
convent encisador, on només resta un frare, amb el qual comparteix 
l’estima per la serenitat. així les coses, es deixa encomanar per la 
Follia descrita per l’humanista de rotterdam, i li arriba el moment 
d’enamorar-se de nou... «L’amor —ens recorda Feli— ens torna 
agosarats, capaços de construir un jo atractiu als ulls de l’altre, ens 
fa millors i més capaços de vèncer les adversitats.» L’afortunat es diu 
dimitris, un home madur i submarinista, més aviat un personatge 
simbòlic de la llibertat i la plenitud que de nou ha retrobat. 

En avant, la novel·la analitza diversos comportaments de l’entorn 
de la protagonista que propicien la felicitat, i s’endinsa directament 
en el tema general a través del correu que manté amb una neboda 
seua necessitada de consell. Una de les qüestions que s’hi debat és la 
maternitat com a lliure elecció.   

tanmateix, la infelicitat invencible s’imbrica en la narració a 
través de la malaltia greu i irreversible, fora de tot autocontrol, 
de la mare de Feli, i de l’enigma del lúcid i etern insatisfet, tasso, 
l’amic poeta, amb el qual la protagonista manté interessants diàlegs 
sobre el suïcidi com a alternativa. En aquest assumpte seran Hume 
i Wittgenstein els filòsofs consultats.

Del sanatori suïs Berghof a l’illa grega de Sèrifos.

sorprèn la referència reiterada —fins en cinc ocasions almenys— 
a la novel·la de thomas mann La muntanya màgica (1924). 
possiblement, allò que pot emparentar millor ambdues novel·les no 
és simplement la recerca de curació de tots dos protagonistes, sinó 
sobretot l’avinentesa de sengles períodes d’oci que faciliten en ells 
un millor autoconeixement i llur ressituació en la vida. 

a més a més, el recurs de mann d’incardinar en el seu relat el gran 
debat ideològic-polític del segle XX, mitjançant les polèmiques de 
dos intel·lectuals, settembrini i Naphta, i la presència del carismàtic 
líder mynheer peeperkorn, així com la galeria tan diversa de 
comportaments davant d’una mort pròxima, a Elvira Cambrils, ha 
pogut suggerir-li el canemàs més general de la seua novel·la.  de 
fet, ja hem apuntat la càrrega discursiva sobre el tema central de 
la novel·la que aporta la protagonista i també trobem al llarg del 
llibre exemples dels atributs personals que faciliten la felicitat: la 
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serenitat de mina i del frare de taxiarkhés, l’amor fati d’Haroula, la 
paciència d’aspàsia... 

per altra banda, el llibre que ens ocupa, ben al contrari del de 
mann, prescindix dels grans plantejaments —com és en aquell 
cas, l’enfrontament entre capitalisme i totalitarisme, etcètera— i se 
centra en qüestions de caràcter moral, ètiques si es vol, al voltant 
d’un tema tan comú i intemporal com la felicitat. No endebades 
contrasten els escenaris respectius: l’elevació i el fred de davos, on 
se situa el berghof del novel·lista alemany, i l’illa grega i el clima 
temperat del mediterrani. i com no podia ser d’altra manera en 
ambients tan diversos, mentre la mort és silenciada en el sanatori 
per a tuberculosos de davos, en séfiros se’n parla sense ambages 
i és vista merament com «la condició de la vida i l’existència, una 
oportunitat que cal escurar fins a l’últim moment amb determinació 
i intel·ligència. amb intel·ligència per a comprendre que els 
contraris es necessiten, que assaborim l’èxit en la mateixa mesura 
que patim el fracàs, que la fatiga ens empeny al descans, que cal 
descendir a l’abisme per tastar la glòria». tot un programa, potser 
el més directe, per assolir la joia de viure.  

      
 


