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1. Justificació i objectius 

 

Aquest Treball de Fi de Grau versa sobre les quatre novel·les que, fins al dia d‘avui, ha 

publicat la narradora i periodista Llucia Ramis. Hem triat la narrativa perquè és el 

gènere literari que més ens apassiona. Quan inicies els estudis del Grau en Llengua i 

Literatura Catalanes, la pregunta més freqüent que et fan és si ets «de llengua» o «de 

literatura». Potser la diferència entre les dues àrees no és tan gran com sembla. 

Tanmateix, encara que els coneixements de llengua assolits han estat molts, i sobretot 

profitosos per al futur, a hores d‘ara la nostra fidelitat a la literatura es manté ferma.  

 

A banda de la nostra preferència per la narrativa, la motivació personal que ha 

desencadenat la tria de l‘autora han estat les històries que presenten les seves novel·les 

(la seva part «argumental»), amb les quals hem sentit un alt grau d‘identificació. Fins fa 

ben poc, concretament un any, Llucia Ramis era una escriptora desconeguda dins el 

nostre cànon de lectures.  Però, després de llegir les seves novel·les, vàrem considerar 

que constituïa una bona matèria d‘estudi. Vàrem prendre aquesta decisió després de la 

lectura de Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys i Les possessions, 

novel·les que ens varen provocar interès a seguir transitant per la seva obra. Encara que, 

de manera individual, aquestes dues novel·les «funcionen» pel que fa al contingut —és 

a dir, tenen uns personatges creïbles, una trama ben construïda, una estructura 

intel·ligible...—, vàrem decidir no limitar-nos només a aquestes dues obres, sinó 

examinar la totalitat del corpus de Ramis. Aquest examen global permet indagar amb 

més profunditat en els trets generals de la seva narrativa i entendre‘ls. 

 

En segon lloc, la narrativa de Ramis ens permet observar amb una mica més d‘extensió 

aspectes que al Grau de Llengua i Literatura Catalanes vàrem veure molt ràpid, com és 

la literatura més recent, aquella que es conrea avui dia. A mes, ens permet aplicar 

conceptes apresos en assignatures com Tendències de la Literatura Catalana Actual (les 

taxonomies classificatòries de la novel·la més contemporània, per exemple) i 

Aproximacions Interdisciplinàries a la Literatura (com ara el concepte de no-lloc). En 

aquestes assignatures vam treballar per esbrinar quina és la literatura més rellevant en 
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l‘àmbit català actual i els mètodes que, des de diversos camps, es poden aplicar per dur-

ne a terme l‘anàlisi. 

 

L‘objectiu principal d‘aquest treball és sistematitzar les constants temàtiques de Ramis, 

sabent que és una autora d‘obra encara oberta i que ha estat poc tractada en el seu 

conjunt, encara que se n‘han fet ressenyes i crítiques de títols individuals. 

 

 Aquest estudi s‘ha estructurat en diferents apartats. Per començar, s‘ha analitzat el 

corpus en el seu context per tal de conèixer-ne la visió general i la recepció crítica. Per 

això, en el primer apartat, Llucia Ramis en el seu context: trajectòria personal i 

recepció crítica, s‘ha fet una panoràmica de la novel·la catalana contemporània i s‘hi ha 

emmarcat l‘autora. A més, s‘ha dut a terme una recerca de l‘opinió crítica que han rebut 

les obres de Ramis i de la manera com han estat caracteritzades.   

 

Tot seguit, s‘ha dut a terme un buidatge de les novel·les en termes temàtics, buidatge 

que ens ha permès classificar el cos del treball en cinc apartats. En La difícil qüestió de 

l’autobiografia i l’autoficció s‘ha fet una recerca dels aspectes de l‘obra que ens 

remeten a l‘escriptora empírica o real, ja que són molt recurrents i adquireixen una gran 

importància a la majoria d‘històries que narra Ramis. El segon apartat, Relacions 

interpersonals, amor i construcció de la feminitat, ens ha permès observar les relacions 

que desenvolupa la societat avui dia i la concepció que expressa l‘autora, a través dels 

personatges femenins, de l‘amor i de la feminitat. L‘epígraf El mite Peter Pan o la 

incapacitat de madurar ens permet entendre la idea de societat—una societat marcada 

sovint per la immaduresa— que concep Ramis.  El quart apartat, Illa, territori i família 

se centra en tres conceptes esdevenen un triangle molt sòlid en narrativa de l‘escriptora, 

atès que les descripcions dels espais i la formulació identitària de les persones ocupen 

una bona part del contingut de les novel·les. Finalment, Periodisme, intriga i elements 

de suspens és l‘apartat on es fa més visible la voluntat investigadora de l‘escriptora-

periodista.  

 

Metodològicament, hem partit de la tècnica del close reading de les novel·les. Això ha 

fet que el treball tengui moltes citacions per tal d‘il·lustrar o de complementar les idees i 
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els conceptes que s‘hi exposen. Esperam, malgrat tot, que la nostra veu es deixi sentir 

sota aquestes citacions, que d‘altra banda consideram imprescindibles. A més, tot i que 

no els hem dedicat específicament un apartat independent del treball, hem treballat amb 

el suport de conceptes teòrics —autobiografia, autoficció, feminitat, espai...— el 

coneixement implícit dels quals ens ha ajudat a explicar millor els arguments de 

l‘estudi. 

 

En la conclusió del treball refermam la classificació temàtica establerta des d‘un 

principi i, alhora, hi exposam, a mode de sumari, les idees principals de cada apartat.  

 

 

 

2. Llucia Ramis en el seu context: trajectòria personal i recepció crítica 

 

Llucia Ramis i Laloux (1977), periodista i escriptora mallorquina, és autora de les 

novel·les Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys (2008), Egosurfing (2010) 

—guardonada amb el Premi Josep Pla de narrativa—, Tot allò que una tarda morí amb 

les bicicletes (2013) —Premi Time Out al creador de l‘any— i Les possessions (2018), 

Premi Anagrama de Novel·la. A més del gènere novel·lístic, Ramis també ha escrit 

poesia (ha col·laborat amb poemes a l‘antologia Segle 21. Vint-i-una poetes per al segle 

XXI, compilada per Pere Perelló i Alícia Beltran), assaig («La gran madame», al volum 

col·lectiu Odio Barcelona)
1
 i relats breus («La vergüenza» a l‘antologia Matar en 

Barcelona, «L‘estiu abans de les inundacions» a Antologia de joves narradors de 

Mallorca, «El somni», «El conte» i «La realitat» a la col·lecció Paraula de Narrador, 

impulsada pel Govern de les Illes Balears). 

 

Ramis es llicencià en Ciències de la Comunicació a la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Des de llavors, la trajectòria professional que ha desenvolupat com a 

periodista ha estat extensa: va treballar en la secció de cultura del Diario de Mallorca, 

va ser cap de redacció en la revista literària Quimera i va ser directora i presentadora del 

                                                 
1
 L‘antologia Odio Barcelona es va publicar el 2008. Gairebé deu anys més tard, el 16 de juliol de 2017, 

l‘autora escrivia un article a La Vanguardia titulat «Aún odio Barcelona». 
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programa «Això no és Islàndia», d‘IB3 Televisió. A més, ha col·laborat en el suplement 

L’Espira de Diari de Balears, en El Periódico, en l‘edició catalana d’El Mundo, Rac-1, 

Catalunya Ràdio, COM Ràdio i, actualment col·labora a La Vanguardia. 

 

A banda d‘això, ha fet altres tipus de col·laboracions més esporàdiques, com el pròleg al 

volum col·lectiu Els (in)continents eufòrics, un llibre que recull textos de Pere Perelló, 

Jaume C. Pons i Emili Sánchez Rubio, on reivindica el desconeixement dels límits i 

l‘acompliment de la pròpia voluntat: 

 

Ells tres són incontinents perquè tot surt d‘ells: el plaer i l‘angoixa, l‘admiració en un temps al 

qual l‘admiració ja no és de moda; les ganes, l‘eufòria, la ràbia, l‘amor, i un respecte irreverent 

per la poesia. Són incontinents perquè desconeixen els límits i s‘escampen mitjançant els 

excessos. Ho poden fer tot. Són incontinents perquè els dóna la gana. Són incontinents perquè 

sí. (Ramis 2007: 11) 

 

Finalment, caldria esmentar també el pròleg a la novel·la de Natalia Ginzburg Lèxic 

familiar, titulat «Escriure és això» (Ramis 2018c). En aquest cas, l‘interès de Ramis per 

l‘obra de Ginzburg és rellevant, perquè es tracta d‘una novel·la autobiogràfica.  

 

Però Ramis no sols destaca com articulista de premsa, ja que també és coneguda per les 

seves opinions en xarxes socials com Facebook i Twitter. És per això que podem dir 

que encaixa ben de ple en el concepte d‘autora mediàtica. En algun article ha 

ficcionalitzat en forma de relat les seves experiències del dia de Sant Jordi: n‘és un 

exemple «El dia més guapo de l‘any», publicat a La Vanguardia (Ramis 2018b). En la 

contemporaneïtat, el creixement i l‘eixamplament de canals de difusió (mitjans de 

comunicació audiovisuals i escrits, xarxes socials...) ha generat el que es denomina 

«societat de la informació». El concepte d‘autor mediàtic, propi de la postmodernitat, 

remet a tots aquells autors que, com Quim Monzó, Empar Moliner o la mateixa Llucia 

Ramis, entre molts altres, tenen una forta presència en els mitjans de comunicació. Cal 

dir que avui dia l‘adjectiu «mediàtic» ha deixat de ser sinònim de «mancat de qualitat», 

i d‘altra banda es pot dir que en el segle XXI com més presència mediàtica té un autor 

més visible és dins el món de la cultura. Ramis forma part del panorama actual tant per 

la seva participació activa en el mitjans com per la seva literatura. 
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Intentar establir les tendències de la narrativa contemporània és una tasca que resulta 

difícil. El crític Borja Bagunyà parla de l‘estudi de la contemporaneïtat com a problema: 

 

d‘una banda, perquè ens obliga a treballar sobre obres, trajectòries i projectes artístics que 

encara no han acabat ( i que, en molts casos, tot just comencen), que es troben en un hiat o en 

una interrupció definitiva o que encara no han definit prou clarament els seus contorns, de 

manera que ens veiem forçats a treballar amb primeres i segones obres que, en tot cas, apunten 

maneres, interessos o originalitats diversos, però que no sabem com es concretaran, si és que 

s‘acaben concretant. D‘altra banda, perquè som part mateixa d‘aquesta contemporaneïtat, de 

manera que pensar-la és pensar-nos i pensar-nos suposa fer-nos càrrec de la manera com ens 

instal·lem en aquest temps, de com ens hi relacionem, del que li demanem i del que ens irrita. 

(2017:45) 

 

 

Crítics com Jordi Marrugat (2013) identifiquen la contemporaneïtat amb la 

postmodernitat. El pas de la modernitat a la postmodernitat s‘ha situat a la segona meitat 

del segle XX i s‘ha considerat una conseqüència dels canvis materials que 

transformaren les visions de la realitat i la cultura de tota una societat. Encara que una 

bona data d‘inici de la literatura que considerem ―actual‖ a l‘Estat espanyol seria el 

1975, any de la mort del dictador Franco, aquesta data no és estricta, ja que, si es parla 

de la conjuntura internacional, en els anys seixanta hi va haver un moviment de 

liberalització que va conduir a la transformació de la societat. En aquest sentit, els anys 

seixanta són una espècie de preparació per al que vindria després. Hi ha un creixement 

consumista, una multiplicació del poder adquisitiu de la població i tot un procés de 

liberalització econòmica amb la implantació d‘un model capitalista. A més, hi ha la 

transformació d‘una societat marcada per un jovent que no vol seguir els avantpassats, 

com per exemple els Beatles, que representaren tot un moviment defensor de la cultura 

hippie. La data simbòlica del 68 inicia una revolució icònica que romp amb el discurs 

marxista propi de la modernitat. Tots aquests canvis es veuen reflectits en els canals de 

difusió de la informació. Els discursos renovadors que apareixen en els mitjans de 

comunicació parlen de les novetats, com si el passat recent no existís.  

 

Seguint la proposta de Marrugat, entendrem la postmodernitat no com un corrent estètic 

o un moviment, sinó com un període. Per a Marrugat l‘adjectiu postmodern «esdevé una 

categoria històrica neutra que no compromet amb cap estètica ni cap ideologia» 

(2014:11): simplement és la difusió de discursos renovadors. Per tant, es pot incloure 
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dins la postmodernitat «qualsevol escriptor català que hagi construït la seva obra des de, 

aproximadament, els anys seixanta i setanta fins l‘actualitat», amb independència de «si 

es dedica a criticar les condicions del seu temps com a exaltar-les, tant si se sent hereu i 

continuador de diversos aspectes de la cultura moderna com si renuncia a tots, tant si 

rebutja els intents de definició d‘una estètica postmoderna com si en participa, tant si ha 

utilitzat el terme ―postmodernitat‖ com si l‘ha demonitzat o ignorat» (2014:11).  

 

En la postmodernitat, la literatura catalana experimenta una sèrie de processos. Per una 

banda, s‘intenta sortir del tancament marcat per la literatura culta. Per posar un exemple 

d‘un dels autors més emblemàtics de l‘època, Quim Monzó, que ja havia adquirit un 

fort protagonisme als setanta, segueix present en l‘entrada del nou segle, amb un 

llenguatge irònic, de vegades humorístic, que se separa radicalment de la solemnitat 

d‘aquella literatura culta de la immediata postguerra i del final del franquisme. Les 

narracions de Monzó són representacions de vides construïdes a partir de recursos de 

ficció, és a dir, relata la vida dels personatges com una pel·lícula. Monzó, amb el seu 

estil, actua com a guia dels narradors que sorgiren a finals dels noranta. Segons 

Marrugat, a finals dels anys noranta «aparegueren nous narradors com Toni Sala, Imma 

Monsó, Jordi Puntí, Empar Moliner, Pere Guixà, Manel Zabala, o, ja entrat el nou segle, 

Lluís Oliván, Llucia Ramis, Víctor García Tur o Borja Bagunyà que, en menor o major 

grau, seguiren el camí obert per Monzó» (2014:55). Ara bé, el fet d‘usar la paraula guia 

no implica que el model creat per Monzó hagi estat una línia única a imitar: parlar de 

postmodernitat és parlar de múltiples visions i, per tant, múltiples discursos.  

 

De fet, en el seu estudi «Hi ha narrativa més enllà de la postmodernitat?» Francesco 

Ardolino (2019: 22) es planteja la possibilitat de triar un «cànon únic i sòlid». En un 

primer moment es planteja la següent llista,
2
 que comprèn llibres publicats entre la mort 

de Franco i l‘any 2000 (les obres ratllades corresponen a revisions i canvis d‘opinió del 

mateix Ardolino): 

                                                 
2
 Imatge extreta d‘Ardolino (2019: 22). 
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Però, pel que fa a la literatura publicada des del 2000 fins al 2018, Ardolino (2019: 25) 

torna a establir un cànon amb la llista d‘obres que al seu parer esdevenen cabdals en la 

postmodernitat
3
 (el primer que sorprèn, a efectes del nostre treball, és que el nom de 

Llucia Ramis ni tan sols apareix en els anys 2008 i 2013, els quals apareixen buits). Per 

tant, no deu ser tan canònica com volen alguns. 

 

 

 

 

  

                                                 
3
 Imatge estreta d‘Ardolino (2019: 25). 
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Si a finals dels anys seixanta i principis dels setanta va tenir molta importància el 

concepte de mort de l‘autor, que va posar en circulació Roland Barthes, en la literatura 

actual l‘autor-personatge tendeix a ser molt present, i es concreta en l‘associació de 

l‘obra amb les vivències de l‘escriptor, sigui mitjançant l‘autobiografia directa, 

l‘autoficció o la incorporació puntual d‘elements autobiogràfics. Dins el camp de la 

prosa es podria parlar, com fa Bagunyà, de la novel·la de l‘experiència. Aquest tipus de 

narrativa engloba tots aquells autors que utilitzen un relat vital com a base per a les 

seves novel·les. Bagunyà (2017:58), dins la categoria «novel·la de l‘experiència», 

presenta el terme de «realisme biograficogeneracional». Aquest concepte ens remet a 

totes aquelles narracions de caràcter realista que tendeixen a orientar el seu discurs o bé 

cap un perfil biogràfic o bé cap un perfil generacional i, per tant, sociològic. Per poder 

entendre aquesta complexa distinció, Bagunyà (2017:59) compara els dos primers 

llibres de Llucia Ramis, Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 trenta anys i 

Egosurfing, amb tres llibres de Najat El Hachmi, Jo també sóc catalana (2004), L’últim 

patriarca (2008) i La filla estrangera (2015). Bagunyà parla d‘un pacte autobiogràfic en 

les obres d‘El Hachmi, però també esmenta que 

 

 s‘instal·len en el camp —interessantíssim— de les friccions que planteja una identitat 

complexa, conscient de la pròpia inestabilitat, que treballa per articular costums, religions, 

llenguatges diversos que, sovint, fan entrar en conflicte una o altra comunitat (nacional, 

lingüística, familiar), mentre que la de Ramis s‘orienta més cap a una mirada 

periodisticosociològica, que es pensa fonamentalment en termes d‘identitat generacional i que 

tendeix a estabilitzar camps de tensions. (2017:59) 

 

Per parlar de la relació de l‘obra amb l‘autor és important plantejar l‘ús que es fa de la 

llengua en una obra, és a dir, la manera de parlar dins una obra. Em la contemporaneïtat 

apareix una nova sensibilitat lingüística amb la incorporació dels registres i varietats 

dialectals, de manera que la llengua (en el cas de Llucia Ramis, el català de Mallorca) 

adquireix protagonisme en la relació obra-autor. En la literatura contemporània, a 

diferència d‘altres èpoques, hi ha la implantació d‘un català estàndard normalitzat i 

vàlid per als diferents territoris. Com diu Bagunyà «l‘oralitat caracteritza una part 

considerable de la novel·la realista contemporània» (2017: 60). Si l‘obra pretén mostrar 

una identitat, independentment si és individual o col·lectiva, llavors es tracta de 

«mostrar la determinació territorial i temporal d‘aquestes diferències lingüístiques, que 
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són tant una història del personatge com d‘una generació» (2017:60). Els registre 

expressiu que utilitza Ramis a les seves obres —la varietat mallorquina de la llengua— 

deixa veure els seus orígens. Segons Sam Abrams, Ramis «posa en joc tota la llengua, 

culta i popular, dialectal i central, estàndard i subestàndard» (2008: 37). 

 

Podem dividir les obres de Llucia Ramis en dos grans blocs. Formen part d‘un primer 

bloc Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys i Egosurfing, caracteritzades 

per la crítica de «novel·les generacionals». En canvi, els dos darrers llibres, Tot allò que 

una tarda morí amb les bicicletes i Les possessions, els situem en un segon bloc on 

l‘autora engloba històries familiars creant un joc de generacions. Ara bé, un element 

comú que trobem a totes les novel·les, afirma Jordi Nopca, «és que estan ambientades al 

2007, l‘any que l‘autora va celebrar el seu trentè aniversari» (2018:40). 

 

Pel que fa al primer bloc, podem dir que Ramis és una escriptora que té la capacitat 

d‘explicar unes històries que lliguen ben de ple amb el present. A diferència d‘altres 

escriptors postmoderns, Ramis no fa una literatura teoritzada o teoritzadora, sinó que, 

amb un llenguatge natural, crea una imatge general del món que l‘envolta. Ara bé, 

l‘obra de Ramis no només ha rebut lloances. N‘és un exemple Vicenç Pagès, que 

compara la primera novel·la de Ramis amb un treball de camp. De fet, la considera 

superficial i la relaciona amb un simple assaig sociològic: 

 

Gran part de les converses que manté la narradora amb el seu entorn immediat se centren en 

l‘anàlisi de qüestions generacionals, o bé en l‘anàlisi generacional de qüestions. I per més que 

aquesta visió pugui ser pròpia d‘una franja d‘edat cronològica determinada, el lector pot endur-

se la sensació que els personatges són alhora cobaies i zoòlegs, ja que moltes de les accions que 

emprenen no semblen tenir objectiu en si mateixes més enllà de servir d‘excusa per a 

comentaris més o menys brillants per intercanviar amb amics. Per ser una novel·la, li falten 

descripcions i li sobren digressions i metàfores de columnista. (2008:76)  

 

En canvi, altres crítics com Sam Abrams han valorat Coses que et passen a Barcelona 

quan tens 30 anys com una obra intel·ligent i ambiciosa. Per Abrams hi ha tres factors 

que Ramis domina a la seva obra: l‘originalitat en l‘ús de la llengua, l‘estructura —«el 

text de l‘obra oscil·la entre l‘autonomia dels fragments o capítols i la transversalitat del 

conjunt, creant una excel·lent tensió entre independència i cohesió» (2008:37)— i 

l‘actualitat dels temes tractats. Pel que fa a l‘estructura, Ramis planteja a les seves obres 
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capítols autònoms, però, com diu Lluís Muntada, «cadascuna d‘aquestes divisions 

atòmiques forja el fris general de la trama i recrea una atmosfera centrípeta» (2010:4). 

 

 Les obres de Ramis abracen dos espais: Barcelona i Mallorca. A les dues primeres 

novel·les, Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys i Egosurfing, Ramis ens 

dibuixa una «Barcelona en construcció», fet que representa, com diu Julià Guillamon,  

 

una auténtica novedad (la Ciudad en obras, sometida a interminables cirugías; la visión del 

Hospital de Sant Pau, como un lugar de dolor ligado al cuerpo de los barceloneses). Aquí y allí 

hay escenas urbanas que dan al libro vigor narrativo: un paseo por la Diagonal bajo los efectos 

de los hongos alucinógenos, el juego de unos niños gitanos con una paloma muerta, una 

conversación con una prostituta de madrugada por la ronda Sant Antoni. (2008: 13) 

 

Ramis transmet la visió d‘una Barcelona maltractada per la construcció, on els okupes 

són expulsats per senyors burgesos encorbatats, on els pisos són destruïts per seguir 

construint-ne més. Trobem una «Barcelona desbudellada» (CQP: 34)
4
 en constant 

construcció, plena de turistes definits com a «coloms invisibles» (CQP: 35). 

 

Marrugat considera costumista el títol Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 

anys, però també diu que Ramis  

 

transcendeix el mer costumisme introduint en la novel·la aspectes que representen la 

postmodernitat de manera narrativament més pròxima a la sensibilitat del nou temps. Així, per 

exemple assumeix amb tota naturalitat que aquesta ha esdevingut la gran era de les ficcions. 

Que la vida quotidiana dels homes i dones postmoderns és plena d‘històries tòpiques o originals, 

inventades o imitades d‘altres ficcions. Que, de fet, això és l‘essència de la postmodernitat. 

(2014:111) 

 

D‘altra banda, com diu el mateix Marrugat, a Egosurfing es planteja 

 
la necessitat que tots tenim d‘inventar la pel·lícula de la nostra vida davant dels altres, de ser el 

centre de les cerques a Internet, ni que sigui fent «egosurfing»; alhora que, inevitablement, en 

construir les seves històries, les persones que tenim a prop ens en poden atribuir algunes,  com a 

persones secundàries seus, que no reconeixem com a pròpies; però ens molesta més que ningú 

no parli de nosaltres. (2010: 108) 

 

                                                 
4
 Citaré Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys amb l‘abreviatura CQP; i Tot allò que una 

tarda morí amb les bicicletes amb l‘abreviatura Tot allò. No abreujaré els títols Egosurfing ni Les 

possessions. Totes les referències a aquests llibres s‘indiquen amb el número de página corresponent a les 

edicions consultades, que apareixen a la bibliografia final. 
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Ximo Espinós parla del retrat generacional de Ramis com «La generació Ikea, a la 

web». Per Espinós, Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys «encetava el 

retrat generacional dels que com ella ronden la trentena i es busquen la vida a la ciutat 

de Barcelona». La problemàtica de la maduresa, «la por al compromís dels que per edat 

han de començar a assumir responsabilitats» (2010: 2), és exemplificada a l‘obra amb la 

història de Peter Pan, «un nin que vol fer-se gran sol fer coses de nin» (CQP: 187), a la 

qual dedicarem un apartat d‘aquest treball.  El llibre és la mostra de les crisis 

psicològiques que afronta la societat postmoderna. Per Espinós, la fórmula que utilitza 

Ramis «és sens dubte, afortunada, i ha trobat una perllongació eficaç dels seus principis 

bàsics en la seua segona obra». A Egosurfing «la narradora mallorquina continua el 

retrat generacional tot i eixamplant-ne l‘horitzó. Sense abandonar la descripció del 

papalloneig sentimental dels seus personatges, ara l‘èmfasi recau sobre la influència 

banalitzadora d‘Internet en la vida de la gent» (2010: 2). Llavors trobem l‘exemple de 

Facebook, que, segons el mateix Espinós, és «la coartada perfecta per a l‘exhibició 

narcisista dels propis sentiments: hi penges alguna cosa sobre tu per tal de resseguir-hi 

les reaccions de la gent. Important resulta també l‘espai dedicat a explorar els perills 

intimidatoris de la xarxa, l‘amenaça de la privacitat que el gran germà cibernètic du 

aparellada» (2010: 2). El fenomen de les xarxes socials i Internet és presentat en el llibre 

com el greu problema de la societat postmoderna, fet que ha provocat el pas d‘una 

societat individualista a una societat narcisista. 

 

Guillamon parla de la generació de  Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys 

com «La edad de la hipoteca» (2008: 13). El llibre, encara que no tracta el tema de la 

crisi econòmica,  ja avança el greu perill que viurà la joventut. Aquest perill però, no és 

present en la mentalitat dels personatges, els quals accepten treballs precaris i les 

hipoteques de per vida que els ofereix el sistema. I és que la novel·la és el relat vital de 

persones que, tot i que els ha arribat l‘hora d‘assumir responsabilitats, decideixen viure 

sense pensar en l‘endemà, com quan tenien vint anys. Per Guillamon la novel·la és 

 

la historia de una chica que acaba de dejar atrás su etapa adorable. Han pasado por una época de 

sexualidad alocada (junto con su amiga Cati han compartido tantos amantes que se consideran 

―hermanas  de fluidos‖), acompañada de una cierta indigencia emotiva. Ellas y sus amigos son 

hijos de la transición (entendida como una gran fiesta de la que alguien tenia que vaciar los 

ceniceros y recoger los vasos), burgesia low cost (compran en Ikea, visten ropa de Zara y 
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H&M), aquejados de un síndrome de Diógenes existencial que les lleva a acumular experiencias 

basura. (2008: 13) 

 

El tema de l‘edat suposa tot un conflicte: «Mon pare em dobla l‘edat, i la meva mare ja 

tenia dos fills, en fer els trenta» (CQP: 14). Estabilitzar-se amb una parella i tenir fills 

són temes que es relacionen amb l‘edat. La pressió que exerceix la societat condiciona 

els personatges. Per una banda trobem personatges com Blai que cerquen un camí cap a 

la vida adulta i expressen la  necessitat de tenir descendència: «jo no vull ser un pare 

vell, no puc esperar tant temps. Per tant, la primera que vegi que reuneix uns 

requisits...» (CQP: 60). Però, per altra banda, també trobem un rebuig a acceptar  

compromisos, com és el cas de la protagonista, que manté  un discurs negatiu sobre la 

maternitat i la necessitat de trobar l‘amor: «sobreprotegits per la societat... Fiques un nin 

a ca teva amb trenta anys, i tens un intrús vivint amb tu fins que en fas seixanta-cinc» 

(CQP: 63). 

 

Pel que fa a Egosurfing, és una novel·la que es desenvolupa en la mateixa línia que la 

primera.  És cert, com diu Guillamon, que  

 

la novela se desarrolla en un doble plano. La historia de las tres amigas (la protagonista, Rut y 

Sophie, que recuerda a la chica que en Coses que et passen a Barcelona quan tens trenta anys 

se hacía invitar en el bar del hotel Casa Fuster), sus novios y los tipos más o menos ricos que les 

llevan de fiesta o les dan trabajo. En paralelo, una serie de relatos sobre seres obsesionados con 

ser famosos: una peluquera que hace el ridículo en Big Brother, un chaval de Texas que se 

prepara para disparar contra sus compañeros del colegio, un niño mono metido a presentador, la 

hija de Belén Esteban. (2010: 9) 

 

 

Per Guillamon els relats que presenten els dos primers llibres de Ramis estableixen 

molts de paral·lelismes, encara que, segons ell, Egosurfing 

 
 ha perdido la novedad, la autenticidad de situaciones y personajes, el sentido común narrativo 

que le daba una apariencia de realidad y el impacto sociológico: la visión de una generación 

que, al superar la treintena, empezaba a cambiar de costumbres y se convertía en burguesía low 

cost. Más sencilla y directa pero menos intensa y creíble. (2010: 9) 

 

Pel que fa al segon bloc, a Tot allò que una tarda morí amb les bicicletes i Les 

possessions Ramis despulla un arbre genealògic. Els dos llibres recorren al passat 

familiar, hi ha una necessitat de recerca i de retrobar-se amb els orígens. L‘escriptora hi 
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exposa una cara més reflexiva. A diferència de les dues primeres novel·les, l‘espai 

central ja no és Barcelona: hi cobra una presència molt important el retorn a l‘illa de 

Mallorca. 

 

El títol Tot allò que una tarda morí amb les bicicletes ens remet a un poema del llibre 

Els miralls, de Pere Gimferrer, que parla de la poesia com un sistema de miralls: 

 

La poesia és 

un sistema de miralls 

giratoris, lliscant amb harmonia, 

desplaçant llums i ombres al provador: per què 

el vidre esmerilat? Com parlant –de conversa 

amb les tovalles i música suau- jo et diria, estimada, 

que aquest reflex, o l‘altre, és el poema, 

o n‘és un dels aspectes: hi ha un poema possible 

sobre la duquessa morta a Ekaterinenburg, 

i quan es mou el sol vermell a les finestres, jo recordo 

els seus ulls blaus... No ho sé, n‘he passat tantes, d‘hores, 

als trens de nit, tot llegint novel·les  policíaques 

(sols a la casa buida, obríem els armaris), 

i una nit, anant cap a Berna, dos homes es besaren al meu departament 

perquè era buit, o jo dormia, o era fosc 

(una mà cercà l‘altra, un cos l‘altre) 

               i ara gira el cristall 

i amaga aquest aspecte: el real i el fictici, 

la convenció, és a dir, i les coses viscudes, 

l‘experiència de la llum als boscos hivernals, 

la dificultat de posar coherència –és un joc de miralls-, 

els actes que envaeixen velles fotografies, 

el groc, la lepra el rovell i la molsa que esborren les imatges, 

el quitrà que empastifa els rostres dels nois amb canotier, 

tot allò que una tarda morí amb les bicicletes, 

cromats vermells colgats a les cisternes, 

a càmera lenta els cossos (a l‘espai, com al temps) sota les aigües. 

(Ofuscat com el fons d‘un mirall que es trencava, el provador 

és l‘eix d‘aquest poema) 

(Gimferrer 1970: 110; la cursiva és meva) 

 

 És precisament aquest sistema el que li permet a Ramis reconstruir tot un grapat de 

records d‘històries familiars, de personatges que ens traslladen a un altre temps i a la 

vegada a un present incert. En opinió de Sílvia Soler la novel·la «és un joc de miralls 

(petits fragments que reflecteixen records precisos, escenes viscudes o reinventades, 

emocions poderoses), que llisca amb harmonia (el seu llenguatges, acuradíssim, però 

gens artificiós, ric, natural, un autèntic plaer), amb llums i ombres» (2013: 2). 
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A tot allò que una tarda morí amb les bicicletes la narradora ha traspassat l‘edat dels 

trenta anys i evoca el fracàs que ja s‘anunciava a les dues primeres novel·les. Com diu 

Guillamon, «reflecteix la situació de tot de gent que ara té entre trenta-cinc i quaranta 

anys, que es va incorporar a la vida laboral i professional als anys noranta, i que n‘ha 

estat escopida amb més o menys indiferència» (2013: 9). El llibre presenta amb una 

fluïdesa immillorable el que Guillamon anomena «joc entre generacions» Un tast de 

generacions que va des de la recerca dels seus avantpassats Nagelmacker fins al present. 

Aquesta recerca no és més que «el diàleg d‘una noia que vol entendre i entendre‘s, 

envoltada de gent, i sola» (2013:9).  La imatge que denota més aquest joc de 

generacions, i ens pot passar desapercebuda segons Guillamon, és la comparació que fa 

Ramis de la seva generació amb la dels seus pares: «La generació dels pares va mitificar 

l‘arribada de l‘home a la lluna que prometia un futur esplendorós. La generació dels fills 

va viure en directe com s‘estavellava el Challenger» (2013: 9). De fet, la pròpia Ramis, 

en una entrevista, parla en aquests termes de la seva generació: «ens van dir que si 

estudiàvem, apreníem idiomes i fèiem feina seríem persones de profit. No ha estat així» 

(Nopca 2013: 44).  

 

Pel que fa a  Les possessions, la novel·la també se situa en un cercle més familiar. En 

una entrevista Ramis parla de com utilitza la família materna per tractar el tema, entre 

molts altres, de la corrupció. És l‘exemple que «serveix com a metàfora d‘una realitat 

més general: la corrupció, que és tan generalitzada que ja no li fem cas: està al món 

urbanístic, però també al polític i editorial i a tot arreu. Forma part de la nostra societat, 

però sembla que no vagi amb nosaltres» (2018: 34). El pare de la narradora també és un 

personatge recurrent a la novel·la i representa «el personatge idealista que està tan 

capficat en la seva lluita que al final perd el cap» (2018: 34). Ramis compara la derrota 

del pare amb la que ha patit la seva generació, la qual «està desil·lusionada per l‘estafa 

que s‘ha trobat» (2018: 34). Una estafa que, en el cas de la seva generació, és fruit de 

l‘educació rebuda. Per tot plegat, es pot dir que a la novel·la hi ha un sentiment 

pessimista, de derrota. A més hi ha una pèrdua d‘identitat que es reflecteix amb la venda 

de la casa familiar que es veu obligat a fer el seu avi: «en anar-nos d‘aquí, perdrem 

quasi el mateix que ell: el nostre passat. No té res de particular. Passa tot arreu, tota 
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l‘estona. La literatura i les vides són plenes de paradisos perduts» (Les possessions: 

128). 

 

 I és que com diu Carlos Zanón  Les possessions «genera una reflexión y una evidencia 

sobre el terror a la decadencia, a la memoria, hacia lo que somos o creímos ser: persones 

construidas a partir del recuerdo tanto como los hechos que dan pie a la memoria y a 

imposibilidad de regresar a unos y a otros» (2018: 6). Amb la lectura de Les 

possessions, a diferència de les primeres obres, es pot observar com la narradora ja ha 

assumit una certa maduresa i, segons Zanón, «se ve impelida a actuar, acepta 

comportarse como una adulta ante quien no lo ha sido hasta ahora» (2018: 6). 

 

En definitiva, l‘obra de Ramis ha estat qualificada de «generacional» per la crítica. 

Ramis, bona observadora i descriptora, ha sabut retratar el moment que li ha tocat viure 

en els fragments de les seves obres. Les seves obres ens mostren l‘evolució que ha patit 

«la generación hipoteca», una generació que es negava a acceptar responsabilitats. «La 

generació Ikea, a la web» que es muntava la seva pel·lícula sense ser conscients de la 

decadència que vindria. La generació que va tornar a casa dels pares quan van venir  

problemes. Ramis tracta les malalties de la societat postmoderna: depressions, 

antidepressius, ansietats....  En aquest ambient de crisi o de precrisi, la família estableix 

un nexe entre el passat i el present. Aquest «joc entre generacions» és la medicina que 

permet a Ramis entendre els seus orígens i cercar una estabilitat en aquest món decadent 

que li ha tocat viure. Del que no es pot queixar Llucia Ramis és de la crítica, la qual l‘ha 

deixada en general ben parada. 
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3. Constants temàtiques en l’obra de Llucia Ramis 

 

3.1. La difícil qüestió de l‘autobiografia i l‘autoficció 

 

 

La qüestió (auto)biogràfica és molt important en Llucia Ramis i es manifesta de 

maneres diferents. S‘ha de dir que hi ha aspectes suposadament autobiogràfics que no 

corresponen a vivències reals, però encara així podem parlar d‘una forta presència de 

l‘autora real en les seves obres de ficció. De fet, autors com Manuel Alberca estableixen 

una gradació entre tres tipus de pactes narratius: el pacte autobiogràfic (terme encunyat 

per Philippe Lejeune, que implica una identitat entre autor i narrador), el pacte 

novel·lesc (en què no hi ha identitat entre autor i narrador ni entre autor i personatge) i, 

finalment, el pacte ambigu (que beu tant de la realitat com de la ficció) (Alberca apud 

Sánchez 2007: 2). Tenint en compte aquesta classificació, Ramis se situaria en un pacte 

ambigu, que Mariela Sánchez defineix com aquell que «da cabida a las novelas en 

primera persona y cumple con la condición de abrevar tanto en la factualidad como en 

la ficción» (2007: 2). 

 

Aquest pacte ambigu es correspon amb el que habitualment entenem per autoficció. El 

terme va ser proposat per Serge Dubrovsky per designar la combinació de la narrativa 

de ficció amb l‘autobiografia i, en concret, per designar aquell tipus de novel·la «en que 

el nombre del autor y el del personaje principal eran el mismo» (Agustí 2006: 9).
5
 És 

significatiu que cap de les protagonistes de les novel·les de Ramis tengui nom —amb la 

qual cosa, aparentment, s‘apartaria de l‘autoficció. Ara bé, encara que sembli una 

paradoxa, la manca de nom ens ajuda que associem la narradora amb l‘autora empírica. 

 

Tanmateix, aquest caràcter paradoxal és propi de l‘autoficció. Julia Musitano escriu que 

l‘autoficció és un «género paradójico por excelencia, que vacila entre dos mundos, el de 

la autobiografia y el de la novela, y que no nos permite como lectores discernir entre 

verdad o invención» (2016: 104). 

 

                                                 
5
 Per a una visió crítica del terme autoficció aplicat a la narrativa contemporània, vegeu l‘estudi de Borja 

Bagunyà (2017: 67-72). 
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A Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys trobem un primer tret 

autobiogràfic en l‘edat. Llucia Ramis, nascuda el 1977, publica el primer llibre a l‘edat 

de trenta anys i, la protagonista del llibre també té trenta anys. Però també trobem una 

altra coincidència, i és que ambdues celebren l‘aniversari el vint-i-tres d‘abril, dia de 

Sant Jordi: «Fer trenta anys és despertar-se amb ressaca un dilluns de Sant Jordi al 

costat d‘un desconegut. I pensar que ja no tens edat per aquestes coses» (CQP: 17). Les 

similituds encara van més enllà quan parlem de l‘estada a Barcelona de la protagonista: 

«vaig arribar en aquesta ciutat, fa dotze anys» (CQP: 33), període que comparteix amb 

l‘autora, ja que Ramis marxa a Barcelona amb divuit anys per cursar periodisme a la 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

Si parlam d‘elements autobiogràfics, el tema laboral també és molt recurrent. Com 

l‘autora, la protagonista de Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys és 

periodista. Ambdues treballen a la secció de cultura d‘un diari barcelonès. De fet, la 

protagonista descriu la rutina de la feina de la següent manera:  

 

M‘aixec devers les vuit, quan em desperten les perforadores, bereno sola perquè el mag dorm, 

vaig a un roda de premsa o m‘entrevist amb algú, normalment un escriptor que em xerra del seu 

llibre. Pas pel diari, llegesc la premsa, baix a dinar als restaurants de sempre perquè a la feina 

em donen tiquets restaurant. Veig els cambrers de sempre, la gent de sempre que també té 

tiquets restaurant. Torn a la redacció després del cafè, són les quatre, escric. Escric, escric, xerr 

una estona amb n‘Elba, escric, potser baix a fer el penúltim cigarret amb el redactor de 

successos, també xerr una estona amb ell. Avanç feina per altres dies, telèfon a gent, responc 

telefonades, responc e-mails. (CQP: 131) 

 

Encara pel que fa al treball, ambdues fan de becàries en diaris mallorquins (aquesta 

referència a la premsa mallorquina també surt a Tot allò que una tarda morí amb les 

bicicletes). La protagonista, com Ramis, també ha exercit de periodista en la premsa de 

l‘illa: «Record els meus estius en pràctiques en un diari de Mallorca. Em passava de les 

deu del matí a les set de l‘horabaixa esperant famosos a la terminal B» (CQP: 135). I 

Ramis, en una entrevista, conta que «Cuando acabé la carrera, me incorporé a Diario de 

Mallorca como becaria y después como redactora una temporada corta. La llegada al 

diario fue muy especial para mí porque era el periódico que siempre teníamos en casa. 

La sensación de contar es muy potente y que encima te lean los tuyos, tu familia, pues 

da más ilusión» (Vallés 2018).  
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Però Mallorca no sols és un lloc de feina en un moment determinat, sinó que és un lloc 

d‘origen. A Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys apareix Felanitx, poble 

que pertany a la comarca de Migjorn de l‘illa. Felanitx és el poble originari dels pares 

de Ramis i és també el lloc on resideixen els avis paterns de la protagonista. En el 

capítol «Un qualsevol» la protagonista evoca els costums de la pagesia mallorquina, així 

com també el menjar típic de l‘illa: 

 

Si fos a Mallorca aniria a veure els meus avis, als afores de Felanitx. Em deixaria mimar. En 

arribar a la casa, una masia del 1719, sentiria l‘olor de frit a la cuina, o del tumbet. El meu padrí 

m‘hauria saludat des del tractor, sota un capell de palla. I en Bogart, un vell ca de bestiar, 

intentaria saltar al meu voltant, sense èxit perquè li pesa el cul. La meva padrina, advertida pels 

lladrucs, sortiria amb un gastat davantal de quadres i un Record a la boca. (CQP: 106) 

 

El llibre també esmenta zones pròximes a Felanitx com Sant Salvador —«i seuria al 

porxo, de cara al puig de Sant Salvador. Allà només si senten els ocells, i les ovelles, i 

les formigues et pugen pels genolls» (CQP:108)—, i Portocolom —«Na Cati i jo ens 

asseguérem a la terrassa d‘Els Tamarells, els llaüts es balancejaven mandrosos als 

nostres peus» (CQP: 210). Els Tamarells és un bar situat a la part antiga del Port de 

Felanitx i durant molts anys va ser un dels llocs més emblemàtics de la localitat. 

 

En el cas d‘Egosurfing, els aspectes autobiogràfics segueixen la mateixa línia que a 

Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys. Un altre cop la novel·la presenta 

una dona mallorquina que ha superat els trenta anys i que es va instal·lar a Barcelona 

amb divuit anys per iniciar els seus estudis de periodisme.  

 

Després d‘haver llegit el breu article «Escàndol a la piscina del Juan Carlos» (Segura 

2011) trobem el capítol «Rut»,  força interessant per parlar d‘aspectes autobiogràfics. 

Segons Cristian Segura, «una de les anècdotes ja clàssiques del safareig literari 

barceloní va inspirar una de les escenes punkies d'Egosurfing» (2011:32). L‘escena que 

apareix a la novel·la, protagonitzada per Rut —«La matinada del 5 de setembre, el seny 

de na Rut va morir ofegat a la piscina dels jardins de l‘hotel Joan Carles I» (Egosurfing: 

53)—, és, a la vida real, protagonitzada per Ramis. Segons Segura, 
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 Llucia Ramis era el 2008 una de les convidades a la festa del premi de novel·la negra d'RBA, 

que se celebra la primera setmana de setembre als jardins de l'Hotel Juan Carlos I. La festa 

acaba de matinada, quan els assistents més alcoholitzats ja han perdut el seny. A les tres de la 

matinada un amic va anunciar a Ramis que el seu exnòvio es casava. Afligida i amb els 

sentiments multiplicats per l'efecte del mam, l'escriptora va patir un atac d'angoixa. Per pal·liar 

el cop emocional, Ramis es va treure la roba mentre avançava per la gespa i es va llençar a la 

piscina només vestida amb calcetes. Allò va crear escola i l'any següent Ramis i altres 

companys del món editorial van repetir. (2011: 32) 

 

A Tot allò que una tarda morí amb les bicicletes trobem tot un recull d‘històries 

familiars que, novament, es lliguen a l‘escriptora. La tercera novel·la de Ramis presenta 

una protagonista que es situa a l‘edat de «Trenta-cinc anys, sense feina, sense parella, 

sense doblers i un altre pic a Palma» (Tot allò: 76). L‘edat de la protagonista coincideix 

amb la de Ramis quan escriu el llibre. El que no coincideix de la citació esmentada és el 

retorn a Palma. En  una entrevista amb Nopca, Ramis reconeix que la novel·la va ser 

motivada per una crisi personal però, diu ella, «no vaig arribar a tornar a casa, sí que 

vaig marxar a Buenos Aires» (2013: 44). En el capítol  «Memòria de Zinc» manté un 

diàleg amb la seva mare on mostra la frustració motivada pel moment de  crisi que viu: 

«He treballat des de segon de carrera, no he demanat diners, no m‘he endeutat. No me 

meresc això i em sent culpable per pensar que no m‘ho meresc. Estic cansada» (Tot 

allò: 76). Ramis, en una altra entrevista, parla dels seus inicis dins el món periodístic: 

«Empecé a trabajar en segundo de carrera en un periódico de barrio en Barcelona que se 

llamaba Nou barris. Abarcaba Horta-Guinardó, Sant Andreu y Nou barris. Gracias a ese 

medio entendí que me gustaba el periodismo porque, hasta entonces, por la carrera en sí 

pensaba que no me gustaba y que esos estudios eran sólo una vía de escape de 

Mallorca» (Vallés: 2018). La decisió d‘estudiar periodisme fou motivada per la 

necessitat d‘evadir-se, diu la protagonista: «Per què Barcelona? La resposta [...] parteix 

d‘una negació. Simplement, perquè Barcelona no era Palma» (Les possessions: 44). 

 

Tot allò que morí una tarda amb les bicicletes recull la història de la Real Compañía 

Asturiana de Minas, la qual  està lligada als avantpassats belgues de l‘escriptora. Ramis 

viatjà a Astúries per conèixer millor la història de la companyia que durant molts anys 

van presidir els seus familiars. Diu Jorge Ordaz que «en el libro, Ramis cuenta la 

historia de varios miembros de su familia materna de origen belga —los Nagelmacker, 

en la ficción—, ligada a la citada compañía minera —en la novela Real Compañía 
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Transmontana de Minas, primero, y Transmontana de Zinc, después—  a lo largo de 

más de un siglo» (2014). De vegades com és natural, la novel·la omet o modifica parts 

de la realitat històrica. De fet, la mateixa escriptora admet en una entrevista al diari 

asturià La Nueva España que «No he sido del todo sincera, hay historias demasiado 

duras que he preferido no contar por razones obvias y para que no interfirieran en el 

relato» (Alonso: 2013). Per exemple, en el cas de la Real Compañía hem trobat fonts 

documentals que parlen de la mort de divuit persones el disset d‘agost de 1960 a causa 

de la ruptura d‘un dic de la mina de Reocín, propietat de la Real Compañía Asturiana de 

Minas. En un article publicat al Diario Montañés, Nieves Bolado explica la tragèdia que 

va viure la localitat de Reocín: «Para muchos de los que vivieron aquella aciaga noche, 

ahí estuvo el origen de la catástrofe. El suelo cedió y, al hundirse, el dique no fue capaz 

de resistir el embate. Su rotura dejó correr con furia más de 30.000 toneladas de piedra y 

barro. Muchas viviendas quedaron sepultadas, y con ellas, 18 vidas» (Bolado: 2010). 

 

Bolado critica el silenci que hi va haver per part de l‘empresa, ja que el vint d‘agost  

 

la Real Compañía Asturiana de Minas emitió un lacónico comunicado de condolencia y 

agradecimiento. Trece líneas. «Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, vengo a dar las 

gracias a todas las autoridades, prensa, entidades y personas que han asociado este momento de 

dolor a nuestra desgracia por el accidente catastrófico de corrimiento de tierras de ―La Luciana‖ 

y que nos han ayudado al rescate de las víctimas y prosecución de los trabajos. Firmado, el 

presidente director general de la Real Compañía Asturiana de minas, Paul Laloux». (Bolado: 

2010) 

 

Però a la novel·la també apareixen els parents més pròxims, com els avis i els pares, i la 

mateixa adolescència de l‘escriptora, que, en una entrevista, parla del pèndol  

d‘ideologies que han passat per la família. «El meu besavi era republicà, el meu avi va 

lluitar a la Guerra Civil, el meu pare cada vegada és més d‘esquerres i se suposa que a 

mi em toca ser de dretes. El pèndol s‘ha quedat aturat en el meu cas» confessa Ramis a 

Jordi Nopca (2013: 44).  

 

El capítol de Tot allò... titulat «Pecat etern» presenta dues històries amoroses oposades: 

la relació de la protagonista amb el seu catequista i el primer contacte sexual, als quinze 

anys, amb un jove de disset que quasi acaba en violació. Davant aquest complicat 

moment, la reacció de la protagonista és la següent: «Aleshores, de sobte, supòs que per 
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mor d‘un acte reflex, sense que jo en sigui conscient, m‘aixec d‘un salt i li rebent el cap 

amb el llum de la tauleta de nit. Li he pegat amb totes les meves forces» (Tot allò: 146). 

Diu Ramis, en l‘entrevista realitzada per Nopca, que «pensava que la primera vegada 

seria perfecta i va anar molt malament. El que al llibre acaba amb un cop de làmpara 

[sic] a la vida real es va solucionar amb paraules. L‘endemà m‘odiava a mi mateixa. 

Així i tot, vaig conèixer un catequista de qui em vaig enamorar» (Nopca 2013: 44). 

 

En aquesta entrevista Ramis parla de la pèrdua de la innocència amb la història dels 

Reis d‘Orient: «Al llibre recordo aquella nit en què descobreixo que l‘avi fingeix llegir 

una carta dels Reis Mags en àrab. Quan m‘adono que està mentint se‘m fa tan patètic 

que he de dissimular pels meus germans petits. El ridícul és espantós perquè sabia la 

veritat» (2013: 44). Aquest sentiment del qual parla Ramis apareix en el llibre de la 

següent manera: «De sobte, una calor que no sé si és fúria o vergonya em rebenta a la 

cara quan entenc que aquesta carta no l‘ha escrita cap rei. L‘ha escrita el meu avi fent-se 

passar per ell. La lletuga per terra, els poals buits d‘aigua, les petjades. És un muntatge» 

(Tot allò: 117). 

 

Aquesta recurrència als elements autobiogràfics com a matèria primera de la novel·la, 

de vegades pren la forma d‘al·lusions intertextuals a la pròpia obra. Així, a Les 

possessions, l‘última novel·la de Ramis, trobem referències a Coses que et passen a 

Barcelona quan tens 30 anys: «Aquell any vaig publicar el meu primer llibre, una 

novel·la que etiquetaren  de generacional perquè parlava de les persones de trenta anys 

amb professions liberals que vivien a Barcelona i d‘aquella nostàlgia prematura basada 

en productes efímers, de seguida obsolets, com les cintes o la Gameboy. Estava basat en 

els meus amics i en mi mateixa, és clar» (Les possessions: 63). També hi ha al·lusions a 

Egosurfing: «Vaig publicar un segon llibre sobre la superficialitat egòlatra a l‘era 

d‘internet. Vaig aprendre a vendre‘m a mi mateixa, de quina altra manera hauria 

sobreviscut si no» (Les possessions: 222). En el capítol «El pànic» es pot observar la  

Ramis escriptora desdoblada en narradora. El sentiment agredolç després d‘haver 

obtingut molta presència en el món literari amb la seva primera novel·la es reflecteix de 

la següent manera: 
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 La sensació és estranya, barreja de nostàlgia i d‘un cert alleujament. Torn ser jo. No he 

representar cap paper, no he de ser simpàtica si em dóna la gana, no he de trobar la resposta 

enginyosa, ni donar voltes i més voltes al meu ego. I d‘altra banda, he estat tan pendent de jo 

mateixa. Han estat tots tan pendents de mi. D‘una cosa que jo havia fet. Que ara és com si em 

faltàs un tros de jo. (Les possessions: 165) 

 

A la novel·la apareixen dues històries que repercuteixen a la família i van lligades amb 

la corrupció. Segons explica Ramis en una entrevista amb Valèria Gaillard, 

 
L‘exemple de la família serveix com a metàfora d‘una realitat general: la corrupció, que està tan 

generalitzada que ja no li fem cas: està al món urbanístic, però també al polític i editorial i a tot 

arreu. Forma part de la nostra societat, però sembla que no vagi amb nosaltres. Per això tracto 

del problema que té el meu pare amb uns veïns que volen fer una urbanització a Mallorca, una 

història que va passar l‘any 93, quan se suposava que havia d‘acabar l‘era pelotazo i en realitat 

s‘encetava. Després hi ha la història del meu avi, que era soci de l‘empresari madrileny que va 

matar la seva dona i el seu fill i es va suïcidar. (2018: 34) 

 

L‘any 1993 fou un any difícil per la família de Llucia Ramis. Les possessions comença 

amb un tràgic succés: l‘empresari Benito Vasconcelos assassina el seu fill de setze anys 

i la seva dona en un xalet de La Moraleja i tot seguit se suïcida. Aquesta notícia, que en 

un primer moment, sense conèixer la història de l‘escriptora, podríem pensar que forma 

part de la ficció de l‘obra, té moltes similituds amb el cas real de l‘empresari Baltasar 

Egea: 

 

El asesor financiero Baltasar Egea García, de 47 años, se suicidó ayer de un disparo en la cabeza 

en su casa de la urbanización de lujo de El Soto de la Moraleja, en Alcobendas, después de 

matar a tiros a su esposa, Adela Llana Vida de 40 años y a su único hijo, Raúl, de 17. Los tres 

cadáveres yacían en la cama del dormitorio del matrimonio cuando los descubrió la empleada 

interna de la familia a las diez de la mañana. Egea planeó su acción, hasta el punto de que dejó 

junto al lecho una carta en la que alegaba problemas económicos para justificar el suicidio y el 

parricidio. (Sanz i Barrio 1993) 

 

Aquest succés va ocórrer l‘any 1993, any en què l‘autora de Les possessions complia els 

setze anys. Ramis descriu l‘escena amb gran exactitud: «Vora el llit on hi havia els 

cossos, la policia va trobar una carta en la qual Benito Vasconcelos al·legava que greus 

problemes econòmics l‘havien portat a matar la seva família, perquè no volia deixar-la 

en la ruïna» (Les possessions: 86). Són moltes les similituds de la història que apareix a 

la novel·la amb la notícia del diari El País: «Egea planeó su acción, hasta el punto de 

que dejó junto al lecho una carta en la que alegaba problemas económicos para justificar 

el suicidio y el parricidio» (Sanz i Barrio1993). Segons el diari, «A las diez y media de 
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la mañana, la empleada acudió al dormitorio conyugal, donde se encontró un lecho 

ensangrentado y tres cuerpos sin vida. La mujer y al niño yacían dentro de la cama, el 

hombre fuera, tendido encima, todos ellos vestidos con ropa de dormir» (Sanz i Barrio 

1993).  Ramis reprodueix aquest episodi de manera idèntica en el llibre: «quan es 

disposava a netejar l‘habitació del matrimoni, devers les deu, va obrir la porta i es va 

trobar els tres cadàvers damunt el llit, ple de sang. Els de la mare  i el fill eren sota els 

llençols; el del pare estès a sobre» (Les possessions: 87). 

 

Aquest assassinat, que destapà un important cas de corrupció, repercuteix a la família de 

la protagonista, que és un mirall de la família de Ramis. Denis Laloux, avi belga de 

l‘escriptora, més conegut en el llibre com «el jefe», era soci de l‘empresa TIVSA 

juntament amb Baltasar Egea: «Tres de los socios de Baltasar Egea en la empresa 

TIVSA, Juan Luis Aguirre, Denis Laloux y Francisco Javier García Manso, intentaron 

personarse también como perjudicados en las diligencias judiciales abiertas tras la 

muerte de Egea. El juez no admitió la personación de los socios» (Prieto i Yoldi 1993). 

 

L‘altre problema que apareix en el llibre relacionat amb el tema de la corrupció és la 

disputa que manté el pare amb els veïns. Amb  aquest problema el pare de la 

protagonista acaba perdent el cap. «Gràcies a un bon psiquiatre que va accedir a visitar, 

i gràcies als ansiolítics, va sortir del pou» (Les possessions: 219). Ramis parla de la 

depressió com una malaltia estigmatitzada: «Per això ens costa tant identificar-la, 

entendre-la. I el més important: tractar-la» (Les possessions: 219).  

 

La relació amorosa turbulenta amb un company de feina vint-i-tres anys major, que 

apareix en el llibre sota el nom de Marcel, és descrita per Ramis de la següent manera: 

«Quan escric sobre ell ho faig recordant un sentiment i des de la distància. Si ho hagués 

fet després de la ruptura hauria parlat d‘un monstre. D‘aquesta manera m‘enfronto amb 

un fantasma» (Nopca 2018: 40). 

 

Quan els crítics es demanen si  l‘obra de Ramis és autoficció, com fa Valèria Gaillard 

en una entrevista vinculada al seu darrer llibre, Ramis respon: «és un joc que propòs i 

cadascú en farà la lectura que voldrà. Però el nom de la narradora no apareix, com en les 
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meves novel·les anteriors. Els personatges estan inspirats en persones reals i el que més 

vaig patir és amb el meu pare, a qui vaig demanar que llegís la novel·la i ara li encanta» 

(2018: 34).  

 

A l‘article «Sistema de miralls» Soler es qüestionava el tema de l‘autoficció en Tot allò 

que una tarda morí amb les bicicletes. Diu Soler que  

 

Llucia Ramis va admetre, en la presentació de la novel·la, que el títol manllevat a Gimferrer 

suggereix un relat sobre la pèrdua de la innocència. Però no, aclaria Ramis: perquè jo no he estat 

mai innocent. És a dir, —vaig pensar escoltant-la— que admet que parla d‘ella. Però no, 

adverteix Ramis abans de començar la novel·la: això no és una autobiografia. La noia és així: 

contradictòria, provocadora i desconcertant. (2013: 2) 

 

Malgrat tot, és difícil no parlar d‘autobiografia a les obres de Llucia Ramis, ja que els 

fets que presenten les seves obres estan molt lligats a l‘autora. És cert que els noms dels 

personatges no es corresponen amb els reals, però, com afirma l‘escriptora en una 

conversa amb Jordi Nopca, és « una manera de protegir la meva família però també a mi 

mateixa. El que hi explico és molt personal» (Nopca 2013: 44). En la mateixa conversa, 

Ramis que quan el seu oncle va llegir la tercera novel·la «em va dir: ―Ja sé per què dius 

que això no és una autobiografia. És més que una autobiografia!‖ El meu pare de 

seguida el va corregir, li va dir  que el contingut estava explicat com una novel·la i que 

s‘havia de considerar així»  (Nopca 2013: 44). Si no volem entrar en la complexitat del 

debat sobre els termes autobiografia i autoficció, podem dir, com a mínim, que es tracta 

d‘una autobiografia ficcionalitzada. I és que com diu Antoni Isarch, l‘obra de Ramis «se 

situa en el terreny sempre difícil de la introspecció personal, i l‘encerta de ple amb el 

model narratiu del relat de vida que proposa» (2014:122). 

 

Cal dir que l‘any 2007 és un punt d‘inflexió comú de les quatre novel·les de Ramis. És 

l‘any anterior a la greu crisi econòmica global que va patir la societat. La crisi és força 

present dins les obres de Ramis, ja que la mateixa escriptora en va conèixer i patir les 

conseqüències. Isarch parla de l‘ús abusiu que, segons ell, s‘ha fet del terme crisi. En 

opinió d‘aquest autor, a més de Ramis, «la devastadora crisi social i econòmica dels 

darrers anys constitueix el rerefons argumental d‘obres com L’altra (2014) i El cel no és 

per a tothom (2018), de Marta Rojals […] I també, encara que no ho expliciti o ho faci 
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amb el contrapunt caricaturesc, de Mars del Carib (2014), de Sergi Pons Codina» 

(2019: 47). 

 

En les novel·les de Llucia Ramis hi ha una mena de recerca a través de la memòria. Ara 

bé, la memòria no és reproductiva  però sí reconstructiva, és a dir, no es pot repetir el 

que va passar realment ja que hi ha una creativitat de l‘individu en cada record. Per 

Isarch, la recerca de la pròpia identitat sempre ha estat present en la literatura: «Podem 

considerar-la una línia axial en bona part de la novel·lística catalana contemporània» 

(2019: 44). Encara que la recerca d‘una identitat, sobretot familiar, és més present a Tot 

allò que una tarda morí amb les bicicletes, en general a les novel·les de Llucia Ramis és 

fàcil confondre la narradora amb la mateixa escriptora. Aquest model de literatura és 

explicat per Isarch com «aquell en què el narrador, amb tan poc revestiment ficcional 

que es confon amb l‘autor, traça una mirada retrospectiva i, en la connexió temporal 

amb el present, es descobreix renovellat, metamorfosat, en un nou jo, gràcies a 

l‘ordenació dels records del passat» (2019: 45). 

 

A les dues darreres novel·les, Ramis exposa dues notes inicials que condicionen la 

lectura: «Això no és una autobiografia» ( Tot allò: 6) i «Qualsevol semblança amb la 

realitat és pura ficció» (Les possessions: 9). Rere aquestes notes inicials hi ha una 

evident intenció de l‘autora de conduir els lectors en una determinada direcció. Explica 

Isarch que  

 

la  formalització lingüística és, alhora, la formalització temàtica del relat, en la mesura que és la 

carcassa que el protagonista- narrador ha decidit crear a l‘entorn d‘ell mateix. El concepte de 

veritat es relativitza, i d‘aquí la prevenció de molts escriptors traduïda en advertiments previs o 

bé en desautoritzacions dins de la història. (2019:53) 

 

 A  l‘article «Un torrent de veus» Isarch tracta el tema de l‘autoficció, «considerada 

alhora com expressió textual d‘una experiència i com a ficcionalització d‘aquesta» 

(2019: 54). Com a nota conclusiva d‘aquest apartat, reproduïm les paraules d‘Isarch, per 

a qui l‘interès de l‘autoficció rau en el fet que que 

 

 ha atorgat a la novel·la la mateixa validesa epistemològica que les escriptures del jo 

(autobiografies, memòries, dietaris, etc). I ha provocat una esquerda en les fronteres entre les 
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instàncies novel·lístiques, que fins fa pocs anys havien viscut, llevat d‘algunes excepcions, 

còmodament distanciades: autor, narrador, protagonista, lector. (2019:54)  

  

 

 

3.2. Relacions interpersonals, amor i construcció de la feminitat 
 

L‘expressió de l‘amor a Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys i 

Egosurfing és força diferent a la que presenten Tot allò que morí una tarda amb les 

bicicletes i Les possessions. Les dues primeres novel·les de Llucia Ramis se centren en 

personatges que ronden l‘edat dels trenta anys, encara que també hi ha episodis 

relacionats amb l‘adolescència. La majoria de relacions que hi apareixen estan 

deslligades de qualsevol vincle emocional, es basen en experiències sexuals 

esporàdiques, els «carda-amics»,  el sexe pel sexe i la promiscuïtat. Com veurem en 

aquest apartat, el tractament que Llucia Ramis fa de les relacions interpersonals, l‘amor, 

el sexe i la construcció de la feminitat semblen caminar cap a una reivindicació d‘una 

societat lliure, sense compromís ni opressió. És per això que hem unit aquests temes —

relacions, amor, feminitat— en un mateix apartat: en tots els casos es tracta de veure 

com es relaciona l‘individu amb els altres o amb si mateix.  

 

Per començar tractarem l‘expressió de l‘amor a Coses que et passen a Barcelona quan 

tens 30 anys a partir dels quatre personatges femenins que, al nostre parer, són els més 

rellevants de l‘obra: la protagonista, na Cati, na Neus i na Sophie. 

 

Amb la protagonista de Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys observem el 

contrast de dues relacions. La relació desinteressada (en el sentit de trivial) amb un jove 

mag, fruit de la ingesta d‘alcohol durant la festa de la nit abans del seu aniversari, i la 

relació amb en Lluís, un pianista que l‘enamora tocant l‘Arabesque número 1 de 

Debussy.  

 

La protagonista coneix el jove mag la nit abans del seu aniversari. L‘endemà, després 

dels efectes del whisky, que la condueixen a contactes banals i imprevists, la 

protagonista no recorda com ha arribat el desconegut al seu llit. Ha estat un sexe sense 
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transcendència que vint-i-quatre hores després es torna a repetir, novament per la 

desinhibició de l‘alcohol: «em desperta una terrorífica sensació de dejà vu. Sóc com Bill 

Murray a El dia de la marmota, però en versió gore. Perquè si ell es llevava sempre al 

mateix dia sense haver aconseguit colgar-se amb n‘Andie Mac-Dowell, el meu cas és 

just el contrari, i ho faig el segon matí consecutiu, mal acompanyada.» (CQP: 22). 

 

«El mag Bernat, que et deixa bocabadat» (CQP: 23), que és la manera com 

s‘autodescriu el mateix personatge, té pocs recursos econòmics i ha estat expulsat del 

seu habitatge pels seus companys de pis. Davant aquest fet, i amb gran sorpresa de la 

protagonista, es trasllada a viure a casa d‘ella. La convivència no millora la relació entre 

els dos personatges, ja que la protagonista veu la seva intimitat envaïda per un 

desconegut: «Amb cada moble nou que col·loca dins el pis, sento que el mag em 

desplaça fora de casa» (CQP: 105). 

 

La protagonista, desarmada per la situació, observa com els canvis han afectat la seva 

rutina per complet: «Notes que la teva vida ha canviat quan, després de passar-te el dia 

allargant el moment de tornar a casa, en arribar al teu carrer més tard de les deu de la 

nit, mires la teva finestra des de baix per veure si hi ha llum a l‘interior. Hi ha llum. Et 

dius: merda. I puges pesadament les escales» (CQP: 124). Davant la falta de desig 

amorós i carnal, la relació es veu abocada al fracàs i, després d‘una escena surrealista en 

la qual el mag diu que ha conegut Scarlett Johansson i que s‘han enamorat, el mag 

marxa de la casa, i, segons la protagonista, «desapareix rere un núvol de fum» (CQP: 

176). 

 

Paral·lelament a aquesta relació, la protagonista evoca un amor del passat que va 

conèixer al restaurant El Caliu. S‘enamorà d‘un pianista amb el qual mantingué una 

relació intensa: «Es deia Lluís, tocava el piano, i si fos hortera diria que sota els seus 

dits em sentia com una composició de Satie. Vaig enamorar-me quan interpretà 

l‘Arabesque número I de Debussy» (CQP: 36). Amb en Lluís, la protagonista  

experimentà el dogging, terme que designa la pràctica de sexe en espais públics: «En 

Lluís i jo vàrem conformar-nos amb un clau incòmode i prosaic a l‘interior d‘una caseta 

infantil que hi ha vora els gronxadors de la plaça Sagrada Família, davant la façana de 
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Subirats. Cada vegada que veig els nins jugant, em sembla que no es diverteixen tant 

com ho férem nosaltres» (CQP: 39), diu després de narrar l‘intent frustrat de tal pràctica 

a la Sagrada Família. Cal dir, de passada, que la Sagrada Família és un dels llocs més 

emblemàtics de Barcelona, tant per la seva rellevància arquitectònica, monumental i 

turística com per la seva condició de temple o lloc sagrat; en aquest aspecte, el sentit 

que pren la pràctica sexual del dogging és doblement transgressor. Encara que la relació 

amb el pianista no perdura, anys després, en el comiat de soltera de la seva amiga Cati, 

la protagonista es retroba amb aquest amor del passat. En  Lluís reapareix amb na 

Daniela, una periodista argentina que abandona la vetllada després de posar-se gelosa de 

la protagonista. Encara que ha passat el temps, entre en Lluís i la protagonista continua 

havent-hi un desig. Els dos personatges marxen junts de la festa i ell li proposa tornar a 

reviure la nit de la Sagrada Família, però, tot i que la protagonista encara sembla que 

l‘estima, finalment rebutja la proposta i torna a casa. 

 

Na Cati, advocada de professió i amiga de la protagonista, és un personatge que sovint 

s‘utilitza per tractar la qüestió de l‘amor. S‘ha de casar amb en Dioneu, un home major, 

d‘uns seixanta anys, que tracta la seva parella de vós i  és descendent d‘un reconegut 

pintor del segle XX. A la novel·la és descrit per la narradora com «un comprador de 

persones acostumat a tenir tot allò que vol només perquè és nét de qui és» (CQP: 140). 

La protagonista creu que la seva amiga no estima en Dioneu, sinó que més aviat està 

enamorada de l‘herència del seu llinatge. La relació de parella que mantenen es 

caracteritza per la distància. Es truquen de tant en tant i mantenen sexe un cop a l‘any. 

Però per na Cati és suficient: «no necessita res més: ni menjar, ni beure, ni esbrinar què 

hi ha més enllà dels límits del llit que comparteixen» (CQP: 139).  

 

Na Cati és atrevida, provocadora i descarada, sense escrúpols a l‘hora de contar les 

seves intimitats i les de la seva parella: «la seva titona  i la forma que té, lleugerament 

torçada a l‘esquerra amb una vena gruixada que l‘hi travessa, i com se la fica, primer 

només amb la punteta, i després tota sencera, no se li arriba a posar dura del tot, i les 

coses que li diu a cau d‘orella» (CQP: 46).  
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La morbositat de na Cati sembla no tenir límits, i decideix fer un comiat de soltera amb 

tots els homes que en qualque moment han mantingut sexe amb ella. La protagonista, 

que també hi està convidada, descriu el menjador de na Cati com «pura narració» . Les 

dues amigues, al llarg de les respectives trajectòries amoroses, han compartit alguns dels 

homes que acudeixen a la festa. En Lluís n‘és un, fet que no agrada a la protagonista, ja 

que era un dels homes que havia estimat i continua estimant. Un altre home que també 

comparteixen les dues amigues és en Xavi. Durant l‘època universitària el jove anava de 

matinada al pis que compartien na Cati, na Marta i la protagonista per mantenir 

relacions amb la primera que li obrís la porta. Una matinada, amb els efectes de 

l‘alcohol, la protagonista va a la casa d‘en Xavi, relata que «aquella nit no dormírem. Ni 

tampoc la següent, ni l‘altra. Finalment el recordo de bocaterrosa, els llençols en terra, 

ell amb el cul a l‘aire, els ulls tancats i la respiració d‘un nin petit, feliç. Abans d‘anar-

me‘n, vaig fer-li un dibuix a la paret que només veuria en despertar-se» (CQP: 142). El 

dibuix era l‘ombra de Peter Pan, curiosa metàfora per explicar la intrusió consentida a 

l‘habitació. Per recordar el moment que compartiren els dos personatges, en Xavi es va 

tatuar el dibuix a l‘esquena.
6
 

 

Al llarg de la novel·la, na Cati mostra una actitud capritxosa. Aquesta actitud és encara 

més visible quan decideix rompre el seu compromís amb en Dioneu perquè s‘ha 

enamorat d‘un reclús que compleix una condemna de setze anys. La protagonista, quan 

na Cati li confessa la nova relació, creu que «ella està enamorada del seu reclús 

precisament per la seva condició de reclús. El fet d‘anar-lo a veure el converteix en un 

buf d‘esperança, en una il·lusió. L‘home l‘espera. L‘home la desitja. L‘home és capaç 

d‘alliberar-se pel sol fet de pensar en ella» (CQP: 216). 

 

En el capítol «Thanatos juga als herois a l‘illa de Lesbos» coneixem na Neus, forense de 

professió, que viu i treballa des de fa anys a Holanda. Per la protagonista «na Neus és 

tan bipolar que, malgrat ser una heterosexual frustrada, milita en el lesbianisme amb 

plena convicció, com si en allò li anés la vida; de fet, l‘hi va» (CQP: 48). La primera 

relació de na Neus amb una dona fou als divuit anys, amb la companya de pis del noi 

amb el qual fins a aquell moment havia mantingut relacions sexuals. «La companya de 

                                                 
6
 El tema de Peter Pan es tractarà a l‘epígraf 3.3 d‘aquest treball. 
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pis del seu amant la convidà que jagués al seu llit, perquè aquella nit prometia ser llarga. 

L‘endemà l‘amant de na Neus no era l‘única persona que tenia un secret. De fet, no hi 

havia ningú allà dedins que no tingués un secret. Llavors a na Neus li agradaven més els 

homes que les dones, però amb les dones se sentia més còmoda» (CQP: 51). Per la 

profusió d‘embolics amorosos, la protagonista compara l‘univers gai amb les «darreres 

pel·lícules d‘Almodóvar  i les telesèries del migdia» (CQP: 48). Les relacions lèsbiques 

que manté na Neus són molt turbulentes, fet que no ajuda al seu estat mental, amb 

tendència al pensament suïcida. Finalment troba l‘estabilitat amb na Ioda, l‘ex parella de 

la seva ex.  

 

Na Sophie és una dona d‘estil hippie afeccionada a assistir a esdeveniments culturals, 

però pel que fa a les seves relacions amoroses té un estat emocional desequilibrat, ja que 

manté relacions amb dos homes que a la novel·la són caracteritzats com «especials». A 

un dels seus amants, l‘ha batejat amb el nom d‘Asperger  en al·lusió a la Síndrome  

d‘Asperger, ja que té tendència a desaparèixer. Segons la protagonista, «és surrealista 

per als qui no participen d‘aquesta relació, l‘amor que s‘entén és purament ideal i 

turmentós» (CQP:54). Però encara és més turmentosa la relació que manté amb l‘altre 

home, el qual pateix trastorns mentals i té problemes amb les drogues. La relació es 

basa en la discussió i en l‘odi, sembla un amor masoquista: «Queden, es barallen, 

s‘odien. En una ocasió, a l‘Apolo, na Sophie va rebentar-li una ampolla de cervesa al 

cap. Vingué la policia. Ell l‘excusà» (CQP: 54). 

 

Pel que fa a la segona novel·la de Ramis, Egosurfing, la protagonista té relació amb dos 

homes, en Carles i en Pau, però amb tots dos fa d‘amant, no constitueixen una parella 

estable. La mort i l‘aprenentatge sexual són dues de les característiques que comparteix 

la protagonista amb els dos personatges. Així, el segon capítol d‘Egosurfing, «El lloc», 

és un capítol agredolç que explica la primera experiència sexual de la protagonista. Amb 

divuit anys arriba verge a Barcelona. Abans de marxar de l‘illa havia visitat la seva 

ginecòloga, la qual la informà que la primera vegada seria dolorosa, ja que tenia «un 

himen de tres mil·límetres». La batejada per les seves amistats com la «Impenetrable» 

va perdre la virginitat el mateix any d‘arribar a Barcelona amb en Pau, un jove de vint-i-

cinc anys. La protagonista va conèixer el sexe per mitjà del mestratge d‘en Pau, i, 



              34 

 

segons narra, «el sexe havia passat de ser una possibilitat terrorífica a ser un joc divertit 

sense cap més transcendència que l‘esbraonament» (Egosurfing: 28). Però les «classes 

de sexologia aplicada» van acabar la nit del vint-i-tres de juny amb la mort d‘en Pau a 

causa d‘un accident de motocicleta. La incapacitat de la protagonista d‘expressar els 

seus sentiments davant aquest tràgic episodi és descrit a la novel·la de la següent 

manera: «Em sentia fora de lloc. Havia descobert de sobte que no tenc sentiments. 

Intentava posar-me trista, com ells, tota aquella gent que gairebé no coneixia» 

(Egosurfing: 35).  

 

La protagonista, havent superat l‘edat dels trenta anys, es converteix en l‘amant d‘en 

Carles, corresponsal de guerra amb dona i fill. A diferència de la relació anterior hi ha 

una certa por per part d‘ella, ja que el perill que comporta la professió d‘en Carles la fa 

reviure la mort d‘en Pau. El fet que la protagonista evoqui una por a la mort ens fa 

pensar que, a més del desig sexual, hi ha una relació d‘afecte. Diu la protagonista que 

«al començament, tot era sexe. Sabíem que acabaríem al llit des del primer moment que 

ens vàrem veure. Hi ha un codi, un llenguatge. Els romàntics diuen que està escrit, i és 

cert: ho està. Està escrit a la mirada, als gestos, a l‘entrecuix» (Egosurfing: 80). La 

protagonista reconeix explícitament que el sexe amb una altra persona, perquè funcioni,  

sempre ha d‘implicar una comunicació. La comunicació afectiva que hi ha entre la 

protagonista i en Carles és la que permet dur a terme experiències sexuals com el 

bondage o el cibersexe. 

 

L‘experiència del bondage apareix en el capítol «La carn». La por i l‘excitació són els 

dos principals components de l‘escena. Ella, fermada a una cadira i amb els ulls 

embenats, es deixa endur: «em mossega el lòbul, fort, i els seus cabells rodolen fent-me 

petons fins al coll, torna a mossegar-me i m‘agafa dels cabells, m‘estira el cap enrere, i 

ara em besa a l‘espatlla tendrament» (Egosurfing: 282). 

 

Per reproduir  l‘experiència del cibersexe, en el capítol «Jo», la protagonista es dirigeix 

al lector i el converteix en l‘espectador que observa l‘escena a través de la pantalla de 

l‘ordinador: «Segurament no et deus haver fixat que en Carles es masturba al mateix 
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temps que jo en un marc petit que hi ha a l‘altura del meu genoll dret, al cantó inferior 

de la pantalla» (Egosurfing: 317). 

 

A més de les pràctiques sexuals ocasionals o «no normatives», Egosurfing també tracta 

les relacions de parella. Un exemple és la relació que manté na Rut amb un cantautor. 

La relació entre els dos personatges es va iniciar «després de tres nits en què dormiren 

convertits en un sol cos, després de fer l‘amor dos cops en haver esmorzat, al sofà el 

primer, i més tard al llit, ell va asseure-la  damunt dels seus genolls i li proposà un futur 

dubtós; li demanava que hi fos» (Egosurfing: 124). En un primer moment, l‘estimació 

que es tenen els dos amants és molt forta. El capítol «Bústia d‘entrada» ens planteja 

dues fantasies sexuals. Per una banda trobem la fantasia del sexe exhibicionista davant 

una fan del cantautor: «Li havien demanat: queda. I havien començat a morrejar-se 

davant ella. Ara ella estava obligada a presenciar com na Rut llepava el sexe del seu 

cantautor adorat, com ell li menjava el cony a ella» (Egosurfing:195). Per altra banda, 

trobem la fantasia de na Rut, convertida en fan que aconsegueix endur-se‘n al llit el seu 

amor impossible: «a la fi, no tan sols sentia les seves cançons i el sentia a través de les 

seves cançons, sinó que sentia el seu membre ferm i fort i dur i erecte dins seu» 

(Egosurfing: 196). Finalment la relació es veu abocada al fracàs davant la proposta de 

matrimoni que el cantautor fa a na Rut. Ella no es vol comprometre i el plantejament de 

lligar-se a algú ha desmuntat la història que compartien. A més de la por al compromís, 

cal esmentar l‘engany al cantautor per part de na Rut amb un galerista a la festa d‘en 

Reverter. 

 

A més d‘aquesta relació, la novel·la també narra altres relacions com la de na Marga i 

en Teo, que exemplifica el pas de  l‘amor a l‘odi. La hipoteca és el contracte que els 

obliga a conviure junts. La resolució del conflicte acaba en els tribunals a causa d‘una 

denúncia de presumptes maltractes. També s‘explica la història de na Frida, una noia 

molt tímida que, després de conèixer el seu al·lot, «va combatre tots els seus pudors i va 

deixar-se anar. Amb ell dugué a terme totes aquelles fantasies que sempre havia reprimit 

i que no eren fantasies seves; formaven part d‘allò que ella es pensava que agradava als 

nois» (Egosurfing: 73). Els dos enamorats van a un programa de televisió a contar les 

pràctiques sexuals que duen a terme. En aquest cas, podríem parlar d‘un triple 
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exhibicionisme: el dels personatges que accedeixen a exposar la seva intimitat en 

públic, el del programa de televisió que ven aquesta mena d‘històries i el del públic que 

consumeix el producte. 

 

Egosurfing també tracta les relacions sexuals amb éssers inanimats com pepes de 

silicona (popularment conegudes dins la indústria de les joguines sexuals com a 

sexdolls). És el cas d‘en Reverter, que pateix càncer, és un home envellit d‘entre 

quaranta i cinquanta anys que viu, sense preocupacions econòmiques, de l‘herència 

familiar. La protagonista el descriu com «una titella de fusta cara que boixa amb pepes 

de silicona més cares encara» (Egosurfing: 163). Va pagar més de sis mil euros per una 

pepa que va batejar amb el nom de Lilí: «Mires una pepa i ets incapaç de veure-hi un 

objecte. Els pèls del pubis cosits a mà, les ungles pintades de rosa pàl·lid com els llavis, 

un tatuatge a l‘espatlla esquerra i les pestanyes» (Egosurfing:156). Per tractar aquest 

personatge podríem parlar d‘un cert fetixisme: en Reverter esdevé el marit d‘una pepa 

de silicona de faccions infantils, la qual vesteix amb roba de marca. A més, sent una 

excitació pels peus de les dones (un altre clàssic fetitxista): «al carrer, es llançava als 

peus d‘una dona que empenyia un cotxet de nin només perquè duia sandàlies. Ell 

s‘arrossegava i intentava besar-li els peus» (Egosurfing: 164). 

 

Les relacions que Llucia Ramis mostra a Tot allò que una tarda morí amb les bicicletes 

es contraposen amb les relacions que s‘han treballat en els dos primers llibres. Són 

relacions de parella estables que han perdurat al llarg del temps i que s‘han mantingut 

fermes davant els inconvenients que han sorgit. Llucia Ramis parla de les relacions dels 

seus avis i dels seus pares, les quals marquen un contrast amb les relacions que 

s‘evoquen les dues primeres novel·les, pròpies de la «líquida» societat postmoderna.. 

 

L‘àvia paterna de la protagonista —i gairebé no ens hem pogut resistir a escriure «l‘àvia 

de Llucia Ramis»— és coneguda a la novel·la com l‘abuela. Viu a la zona de Felanitx 

juntament amb el seu marit, té noranta-un anys i fuma un paquet diari de tabac negre. És 

una dona del seu temps, amb caràcter, decidida i sense por. Les lliçons d‘amor que dóna 

l‘abuela, segons la protagonista, són valuoses: «Els intel·ligents sou molt difícils i tu no 

deus ser agontadora. Només podries estar amb un betzolango que te tractàs com una 
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reina, però tu no vas de beneits, hauries de sortir amb un tan llest com tu, sempre que 

cadascun fes la seva vida i no vos molestéssiu. Fes-te la beneita, que si no et quedaràs 

sola» (Tot allò: 30). 

 

Aquestes lliçons formen part de l‘educació d‘una època: «En tenir vint-i-un anys, ses 

al·lotes casau-les, que en tenir-ne vint-i-tres, prenen es cap avall» (Tot allò: 31). Com 

també forma part d‘una època el matrimoni de l‘abuela, que es va perllongar més de 

cinquanta anys, fins la mort del seu marit. Conta la protagonista que «els abuelos no 

varen ser nòvios fins que l‘abuelo li demanà a l‘abuela que es casessin, quan en tenien 

vint-i-pocs, però es coneixien des de petits» (Tot allò: 31). 

 

Des que va morir el seu marit, les úniques companyies que l‘abuela té a casa són un 

periquito i un canari. Després d‘una vida  acompanyada per un marit, ara que ja està 

sola no té cap altra necessitat més que esperar la mort, cosa que expressa amb una frase 

molt pròpia de les persones majors: «ja me puc morir tranquil·la perquè ja ho he fet tot, 

l‘abuelito ja no hi és i ningú me necessita» (Tot allò: 31).  

 

Els avis materns de la protagonista, d‘origen belga, són un matrimoni acomodat 

pertanyent a la classe burgesa de la seva època. Com els avis mallorquins, es varen 

conèixer de petits. La Segona Guerra Mundial, que van viure ben de ple quan eren nins, 

els va separar; però el set de setembre de 1950 es van casar. La primera vegada que 

trepitjaren l‘illa de Mallorca fou pel seu viatge de noces a Formentor. N‘Agnès, l‘àvia 

materna, era una dona «culta, audaç, capritxosa i secretament ressentida per no haver 

cursat estudis superiors» (Tot allò: 62). Manté davant tothom una actitud de superioritat, 

«Tuteja a tothom i exigeix que li parlin de vostè» (Tot allò: 63). Però la seva actitud no 

va impedir que la nit de noces, a causa d‘un error en la reserva del tren que traslladava 

la parella d‘enamorats de Montpeller a Barcelona, els dos nuvis haguessin de dormir en 

cabines diferents: «aquella fou la primera de les setze úniques nits que els meus avis han 

passat separats des de varen casar-se» (Tot allò: 63), narra la protagonista. 

 

«Perquè l‘ocell torni a la gàbia, n‘has de deixar la porta oberta» (Tot allò: 161). Aquesta 

frase ens remet a la crisi matrimonial que van patir els avis belgues de la protagonista. 
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L`avia Agnès, en una de les nombroses festes que feien a la seva casa de Madrid, va 

coquetejar amb un home d‘origen hongarès. L‘avi Georges va tenir la sensació que 

perdria la seva estimada, però, el que avui en dia s‘hauria resolt amb un divorci, es va 

resoldre amb el silenci, la seva àvia no va abandonar la seva família per un desconegut, 

finalment «l‘ocell tornà a la gàbia».  

 

Els pares de la protagonista també pateixen una crisi matrimonial. Encara que a la 

novel·la no n‘apareix el motiu, una de les discussions que mantenen els seus pares es 

produeix el dia 28 de gener de 1986, dia en què la nau espacial Challenger s‘estavellà. 

Els inicis de la seva història d‘amor, a Andalusia l‘agost del 1975, semblen extrets 

d‘una comèdia romàntica. Un exemple que corrobora el romanticisme propi d‘una 

pel·lícula cinematogràfica són les següents citacions: 

 

Ma mare corregué fins al meu pare i saltà als seus braços. Feia olor a crema solar, d‘arena i de 

sal, i el seu cos estava calent. En aquella abraçada espontània es  condensaren més de tres 

dècades que encara havien de compartir, es fusionaren dues existències que havien romàs 

alienes. (Tot allò: 111) 

 
Encara que l‘escenari sigui Andalusia, tan l‘escena anterior com la següent, són la mostra del 

típic picador mallorquí: Mon pare arriba a la platja, agafa a ma mare en braços, ella va en 

banyador. Entren junts dins l‘aigua com fica el nuvi a la núvia dins la casa que estrenen, i la 

gent aplaudeix. (Tot allò: 113) 

 

Com ja s‘ha esmentat a l‘apartat dedicat a les qüestions autobiogràfiques, a Tot allò que 

una tarda morí amb les bicicletes Llucia Ramis conta dos episodis que, com ha 

confirmat en algunes entrevistes, corresponen a la seva vida real. Quan tenia quinze 

anys, amb un catequista,  va experimentar la primera besada desitjada: «Les nostres 

llengües s‘acaronen amb tanta cura, rodolen els seus llavis damunt els meus, li pas les 

mans pel clatell i em pos a cavall damunt d‘ell, le chaval du catequista va au pas, au pas, 

au pas» (Tot allò: 138). Per com s‘expressa  la protagonista, podríem pensar que es 

tracta de la descoberta de l‘amor de Ramis: «Aquí comença la més bella història de 

totes quantes recordam: el descobriment d‘emocions fins aleshores desconegudes, 

converses íntimes sobre temes que no gosàvem parlar, les mirades que ho diuen tot quan 

no falta dir res» (Tot allò: 138).  
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En contraposició radical a aquest episodi, apareix la quasi violació per part d‘un jove de 

disset anys. La protagonista, Ramis a la realitat (perquè, com veurem tot seguit, el fet és 

verídic), probablement a causa de la pressió que rep pel context que l‘envolta, té la 

necessitat d‘embolicar-se amb algú. Per això, quan encara no havia fet els quinze anys, 

agafa el recurs fàcil que li havia recomanat una amiga de l‘institut. La manca de 

sensibilitat per part del jove es resumeix en la novel·la de la següent manera: «Me 

mostrà com havia de masturbar-lo, asseguts al seu llit, mentre la seva llengua de serp 

m‘omplia els llavis, la barbeta de bava. Amollà una frase lapidària: no intentar-ho per 

por del fracàs és com suïcidar-se per por de morir» (Tot allò: 143). Com ja hem vist a 

l‘epígraf dedicat a l‘autobiografia i l‘autoficció, la novel·la ficcionalitza l‘experiència, 

ja que, en la realitat, Ramis no agredeix físicament el jove, sinó que hi conversa (Nopca 

2013: 44). 

 

Pel que fa a la, fins ara, darrera novel·la de Ramis, a Les possessions la protagonista 

experimenta dues relacions de parella. Evoca la relació que va mantenir  amb Marcel, 

un company de feina, quan era becària de Diario de Mallorca. Allò que comença amb 

un intercanvi d‘e-mails, es va resoldre després de quatre anys al llit de la casa d‘en 

Marcel. Pel que descriu la protagonista, podem dir que en Marcel és un home maniàtic, 

obsessionat amb l‘exactitud, que viu les relacions amb por. Feia tres anys que havien 

iniciat una relació turbulenta, ja que en Marcel es comportava d‘una manera estranya i 

llunàtica. Confessa la protagonista que un cop, quan ja treballava a Barcelona, «havia 

comprat un bitllet per anar a veure en Marcel, però la nit anterior al viatge, ell em va 

telefonar per dir-me que no hi anàs. No era la primera vegada» (Les possessions: 145). 

El comportament bipolar d‘en Marcel provoca la histèria de la protagonista. Cansada 

d‘aquest comportament contradictori, abandona la relació i troba refugi en n‘Ivan, un 

company del diari barcelonès en el qual treballa. Els primers mesos de relació la 

protagonista encara estima en Marcel. De fet, pel funeral del pare d‘en Marcel, després 

de no parlar durant sis mesos, els dos personatges «van passar dos dies i dues nits de 

ficció» (Les possessions: 30). Després de l‘engany, tornà a Barcelona i confessà a 

n‘Ivan la infidelitat: «Llavors vaig saber que estava salvada i em vaig comprometre a 

estimar-lo tan incondicionalment com ell m‘estimava a mi. Sense conflictes, ni drama. 

Companys de feina, de pis i de vida, còmplices, amants. Millors amics» (Les 
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possessions: 30). Però el compromís que esmenta a l‘anterior citació no és suficient. Les 

addiccions i les actituds paranoiques de n‘Ivan amb la feina i la insuficient estimació i 

manca de desig per part de la protagonista provoquen el desenllaç de la relació. 

 

La construcció de la feminitat de Llucia Ramis la coneixem sobretot a partir de la 

corporeïtat. Així, per exemple, a Tot allò que una tarda morí amb les bicicletes Ramis 

conta l‘experiència de la primera menstruació. En el llibre resulta força interessant la 

reacció que li provoca el fet que li hagi baixat la menstruació. Decideix ocultar-ho, però 

per molt que intenta rentar la sang amb lleixiu i aigua freda mentre tothom dorm, la 

mare l‘acaba descobrint. La reacció de la protagonista de la història és curiosa. Davant 

l‘acusació de la mare la resposta de la preadolescent, ara ja convertida en «dona», és la 

següent: «És que no vull tenir-la, no vull tenir fills. No vull ser dona» (Tot allò: 27). 

 

 La negació de la maternitat no és una novetat de la tercera novel·la. Coses que et 

passen a Barcelona quan tens 30 anys la protagonista ja expressa el rebuig de ser mare. 

La maternitat és un dels tòpics en les converses que manté amb els seus amics, i és que, 

un cop una dona arriba a l‘edat dels trenta anys, la societat exerceix una certa pressió 

sobre aquest tema: «Quan fas trenta anys, tothom vol un fill teu. Mumpare m‘ha dit que 

li puc enviar per Seur a Mallorca, i que ell s‘encarregarà de cuidar-lo i d‘educar-lo com 

si fos seu. Na Neus em demana que folli per ella amb un home, i que li regali el fruit del 

meu heterosexe» (CQP: 59).  

 

«Les arrugues no em fan por, però diuen que als trenta en comencen a sortir moltes, i si 

rius encara en surten més i, al cap a i a la fi, soc massa feliç» (CQP:20). La vellesa és 

una de les preocupacions que manifesta la protagonista de  Coses que et passen a 

Barcelona quan tens 30 anys. És per això, que el dia que compleix trenta anys decideix 

auto-regalar-se una crema facial i una botella de Don Algodón, l‘aigua de colònia que es 

posava als quinze anys.  

 

Es podria parlar de complex d‘inferioritat per part de la protagonista quan es compara 

amb els seus referents materns. Quan era petita, a diferència de la seva mare, que era tot 

un reclam entre els joves, no agradava als al·lots: «Tots els al·lots que m‘agradaven 
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s‘enamoraven de les meves amigues i em feien servir de confident, i jo en veia en el 

penós paper de convèncer-les perquè acabessin als braços d‘aquells els quals jo 

estimava en secret» (Tot allò: 73). En canvi, la seva mare de joveneta tenia molts 

pretendents, i aquest contrast provoca un cert complex a la filla: «M‘hauria agradat ser 

com ma mare, sortir amb una colla de gent, deixar que un al·lot em posàs els seus llavis 

damunt els meus i m‘agafàs la mà quan passejàvem» (Tot allò: 71). 

 

La primera visita  a la ginecòloga és descrita a Egosurfing: «Record la mà freda i aspra 

de la ginecòloga damunt del meu ventre, estam en una consulta moderna i zen, té un dit 

enguantat dins meu que gairebé no not» (CQP: 23). La vergonya és un sentiment que 

acompanya la majoria de noies adolescent quan realitzen la seva primera revisió, i 

Ramis no és una excepció: «Crec que m‘he posat malament les bragues i se‘n fiquen 

entre les natges» (CQP:23). 

 

En definitiva, les relacions complexes, els amors contrariats, el sentiment d‘inferioritat i 

la percepció acomplexada o negacionista del propi cos configuren un mapa particular 

dels sentiments: un mapa on hi ha de tot menys idealització. 

 

 

 

3.3. El mite Peter Pan o la incapacitat de madurar 

 

Una característica dels personatges que conformen les obres de Llucia Ramis és una 

certa immaduresa. Per referir-nos-hi parlarem de l‘anomenada ―síndrome de Peter Pan‖. 

L‘origen d‘aquest concepte rau en el psicòleg americà Dan Kiley, que va publicar l‘any 

1983 The Peter Pan syndrome: Men who have never grown up. Avui dia la síndrome de 

Peter Pan —el nom de la qual prové de la cèlebre novel·la de James Matthew Barrie, 

publicada el 1911— no és considerada un trastorn psicològic per les ciències de la 

psicologia i la psiquiatria. Així i tot, des dels seus inicis  el terme, usat en un sentit 

metafòric, va tenir molta repercussió tant en la literatura científica —on ha estat 

relacionat, fins i tot, amb l‘anorèxia (Fried i Vandereycken 1989)— com en la parla 

quotidiana, i és per això que ens hem decidit a fer-lo servir. D‘altra banda, en l‘àmbit 
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estrictament literari, Vicenç Pagès Jordà, al seu assaig De Robinson Crusoe a Peter 

Pan. Un cànon de literatura juvenil, defineix la novel·la de Barrie com «una 

aproximació intuïtiva i poètica a la por de créixer i a l‘aventura de fer-se gran» (2006: 

161), i afirma també que en l‘obra de Barrie són temes recurrents «la infantesa com a 

paradís, la vida adulta com a territori autoritari al qual és lícit resistir-se» (2006: 165). 

En concret, Pagès afirma: 

 

Una de les interpretacions del llibre és la psicològica: la negativa de Peter Pan a assumir les 

conseqüències de ser adult, contraposada a la maduresa precoç de Wendy. [...] Segons Rodrigo 

Fresán, la relació de Barrie amb Peter Pan seria una «mereixedora perfecta de totes les medalles 

d‘or en una hipotètica olimpíada freudiana». En termes psicològics, es coneix com a «síndrome 

Peter Pan» la permanència de trets infantils en l‘etapa de maduresa: la manca de lligams 

afectius, l‘egocentrisme, la inseguretat i la negativa a assumir responsabilitats. (2006: 164) 

 

Notem que, en la citació que reproduïm sobre aquestes línies, Pagès parla de la relació 

de Barrie (és a dir, l‘autor empíric) amb Peter Pan (el seu personatge). Pensam que no 

seria desencertat establir una equació semblant entre Ramis i alguns dels seus 

personatges. 

 

En un primer moment, com explica el catedràtic de psicopatologia Aquilino Polaino-

Lorente a l‘article «El complejo de Peter Pan y el problema del infantilismo», la 

síndrome es va definir «como un transtorno psíquico que afectava exclusivamente a los 

hombres y que se caracterizaba por los seis bloques sintomáticos siguientes: 

irresponsabilidad, ansiedad, soledad, conflictos relativos al rol sexual masculino, 

narcicismo y machismo» (Polaino-Lorente:1999). A més d‘aquests símptomes, també hi 

hauria la dependència i la negació a l‘envelliment. 

 

En aquest apartat relacionarem la síndrome de Peter Pan amb alguns dels personatges 

masculins que conformen les novel·les de Llucia Ramis. Ara bé, encara que Kiley 

relacionava el comportament Peter Pan únicament amb els homes, a les novel·les es pot 

observar com els personatges femenins també presenten característiques pròpies de la 

síndrome. Cal dir que l‘anàlisi que es fa dels personatges és sempre a partir de la 

descripció subjectiva que en fa la protagonista de les novel·les, la qual relata, 

òbviament, a partir del seu punt de vista. 
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En Marcel és periodista de professió i té una cinquantena d‘anys. Manté una relació 

amb la protagonista de Les possessions —que, com es desprèn d‘algunes entrevistes que 

ha concedit la mateixa Llucia Ramis, es correspon aproximadament a una relació de 

l‘autora real— durant tres anys. Pel comportament que descriu la protagonista, és un 

personatge que es podria classificar de narcisista. És un home que cerca la perfecció en 

la parella, en la feina, en l‘escriptura: «Per a ell, escriure no hauria de ser una diversió, 

sinó un desafiament» (Les possessions: 39). L‘ego d‘en Marcel sempre es posa per 

damunt de la protagonista, la disminueix com a persona: «Anava amb peus de plom, 

repassant mil vegades cada paraula abans d‘escriure-la o pronunciar-la. Pagava l‘error 

massa car. Em vaig fer tan petita. No. Em va fer tan petita» (Les possessions: 41). 

 

Segons Polaino-Lorente es poden establir comparacions entre la síndrome Peter Pan i el 

trastorn narcisista de la personalitat: «Lo característico del transtorno narcisista de 

personalidad es un patrón general de grandiosidad (en la imaginación o en el 

comportamiento), una necesidad de admiración y una falta de empatía que empieza al 

principio de la edad adulta y que se dan en diversos contextos» (Polaino-Lorente: 117). 

I, de fet, en Marcel desenvolupa un comportament maniàtic en la relació. La 

protagonista relata que «havia establert una mena de codi pel qual, si aparcava al carrer, 

volia dir que no dormiríem junts i m‘acompanyaria al pis dels meus pares [...]. Si, en 

canvi, aparcava al garatge, significava que m‘hi podria quedar» (Les possessions: 40). 

Hi ha una falta d‘empatia per part d‘en Marcel cap als sentiments de la seva companya, 

les coses es fan quan i com ell vol. Encara que l‘etiqueta de masclista no és agradable, 

és el que pot percebre el lector amb la descripció que es dona a l‘obra de la seva 

persona: «En Marcel necessitava odiar-me per desitjar-me. No concebia la possessió 

sense humiliació. Jo volia ensenyar-li que no es tracta de dominar. Però potser estimar-

me no va entrar en els seus plans» (Les possessions: 41). 

 

N‘Andreu, un dels amics de la protagonista de Coses que et passen a Barcelona quan 

tens 30 anys, és psicòleg de professió i surt amb una noia deu anys més jove. Pel 

comportament que desenvolupa al llarg de la novel·la, sembla un personatge que també 

presenta característiques pròpies de la síndrome de Peter Pan. Anys enrere tenia la teoria 
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que «els homes que se senten atrets per al·lotes més joves són idiotes, perquè en realitat 

defugen el nivell intel·lectual de conversa que els pertoca, conscients que no en seran a 

l‘alçada» (CQP: 15). Ara, amb trenta anys, és ell el que té una relació amb una jove 

estudiant de vint anys. 

 

 És curiós el discurs que exposa aquest personatge, ja que estableix una contraposició 

entre allò que desitja i allò que acaba fent. Es queixa de la poca  independència que té 

per falta de diners, però un cop li ofereixen una feina, amb un bon sou, a l‘Ajuntament 

de Palma, la rebutja: «havia de treballar amb un equip de persones desconegudes, i no 

se‘n refia» (CQP: 183). És una mostra del caràcter narcisista que desprèn aquest 

personatge, el qual pensa que els mallorquins som endarrerits i que els professionals de 

l‘illa «són púrria, no tenen puta idea de res» (CQP: 184). Se sent superior als altres, 

prefereix no millorar la seva condició laboral abans que compartir el seu projecte amb 

un equip de persones. «A Mallorca no hi ha ningú tan ben preparat com tu, m‘ho 

repeteixes sempre seguit» (CQP:184). 

 

En definitiva, n‘Andreu és un personatge que es nega a acceptar responsabilitats pròpies 

de la vida d‘un adult:  «Tenc trenta anys, ja sóc gran, la gent al meu voltant fa vida de 

persona gran. Fa vida ―més o menys seriosa‖, amb les teves paraules. Aquí estan tots 

casats, tenen fills i una feina fixa, i un sou que els permet alguns moments d‘oci, cada 

pic menys, però és el seu problema» (CQP: 122).  

 

A Egosurfing apareix n‘Amadeu Boix i Vidal, un exdiputat de setanta-tres anys que 

publica articles a diversos diaris. És un home que presumeix de les seves amistats, entre 

les quals hi ha filòsofs, diplomàtics, ambaixadors, escriptors o pintors com Miquel 

Barceló, el qual «ha promès tatuar-li un quadre a l‘esquena, aprofitant les taques roses 

que s‘hi escampen» (Egosurfing: 43). De nou podem parlar de narcisisme en el caràcter 

que caracteritza aquest personatge. Es preocupa per la imatge que es dona d‘ell a 

Internet. «Quan considera que qui s‘ha referit a ell és algú suficientment important, 

l‘increpa mitjançant una carta al director» (Egosurfing: 42). Però, per contra, si la 

persona que l‘esmenta no és important «n‘Amadeu truca al director on treballa l‘infeliç i 

pregunta: ―Qui és aquest analfabet?‖. El director del diari respon que no n‘ha de fer cas, 
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que és el to de la secció» (Egosurfing: 42) amb l‘objectiu de tranquil·litzar-lo i de fer-li 

la bona. És un exemple del caràcter arrogant i superb del personatge, que es comporta 

amb superioritat davant els altres. 

 

 D‘altra banda, es podria parlar d‘un capteniment masclista per part de n‘Amadeu, ja 

que està «convençut que les dones són éssers incomprensibles, eteris. Les dones són 

fades que compleixen desigs quan així ho volen elles, no quan ells els demanen» 

(Egosurfing: 135). Desenvolupa un comportament classista en la relació amorosa amb 

una poetessa mexicana, la qual manté la relació amb l‘exdiputat  per pura conveniència. 

N‘Amadeu creu que sense la seva persona, home culte i intel·lectual reconegut, la 

societat del seu país no acceptarà la seva estimada, amb qui es porta més de vint anys i 

que prové d‘una altra cultura. En la relació amorosa amb la poetessa mexicana, els 

sentiments de n‘Amadeu experimenten un retorn a l‘adolescència. De fet, quan la 

protagonista copia els dietaris del personatge a ordinador, se n‘adona, i relata que «les 

paraules de n‘Amadeu em semblen escrites per algú que vol mantenir-se adolescent fins 

al punt que intenta deixar al marge la interpretació adulta d‘allò que està passant» 

(Egosurfing: 136). 

 

En canvi, en les relacions matrimonials dels pares i els avis de la protagonista de Tot 

allò que una tarda morí amb les bicicletes no s‘observen comportaments immadurs, 

sinó més bé tot el contrari; saben afrontar amb responsabilitat les dificultats que suposa 

la vida adulta. Aquestes relacions van lligades al context d‘una època i a la influència de 

l‘educació rebuda: es comprometen joves, tenen fills, mantenen una feina i les seves 

relacions persisteixen estables en el temps. Representen l‘excepció, ja que es 

contraposen a la resta de relacions que apareixen a les novel·les de Llucia Ramis, la 

majoria marcades per la por al compromís. 

 

Com ja s‘ha esmentat, la síndrome de Peter Pan de Kiley s‘ha considerat en general un 

comportament exclusiu dels homes. Ara bé, molts dels trets que comparteixen els 

personatges femenins de les quatre novel·les, analitzats a l‘apartat anterior d‘aquest 

treball, també encaixen ben de ple en el model Peter Pan. 
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Així, la protagonista, que tendim a identificar amb la mateixa persona a totes les 

novel·les (i que, ho repetim un cop més, és inevitable relacionar amb l‘autora), es nega a 

créixer des de ben joveneta. L‘episodi en què oculta l‘arribada de la menstruació a la 

seva mare, al qual ja ens hem referit, és força interessant, sobretot pel comportament 

furtiu que desenvolupa i per l‘afirmació rotunda que fa a la seva mare —«no vull tenir 

fills. No vull ser una dona» (Tot allò: 27)— a la seva prematura edat. En comptes de 

canviar aquesta visió amb el temps, la protagonista la reafirma a l‘edat adulta davant la 

pressió que exerceix el rellotge biològic amb el tema de la maternitat. Si bé no podem 

identificar automàticament el desig de no ser mare amb un comportament irresponsable 

i despreocupat (perquè hi ha dones que trien no ser mares), hi ha un altre exemple que 

potser resulta més il·luminador pel que fa al «comportament Peter Pan»: és el moment 

en què la protagonista rebutja l‘augment del lloguer sense tenir un altre lloc on residir, 

sabent que serà expulsada del seu habitatge i que el seu lloc de feina té els dies contats. 

 

Avui dia la síndrome Peter Pan és cada vegada més freqüent. El model capitalista que 

imposa el sistema ha transformat la societat. Segons Silvia Herreros, en la 

contemporaneïtat,  

 

Peter Pan va mucho más allá de este síndrome para convertirse en un poderoso icono cultural 

reflejo del narcisismo de nuestros días. Tiempos que abrazan una sociedad inmadura donde 

parecer joven o llevar un estilo de vida acorde con la juventud es sinónimo de éxito tanto social 

como personal, y a aquellos que se dejan llevar por su condición biológica y envejecen se les 

acusa de perezosos o cobardes. La sociedad consumista nos exige que seamos capaces de 

seducir a los demás por nuestro aspecto externo. Y en la imagen que, mediante las redes 

sociales, damos de nosotros mismos al mundo, somos Peter Pan. (Herreros: 2017) 

 

Encara que a Egosurfing es mostra millor el model Peter Pan del segle XXI, enganxat a 

les xarxes socials i a una falsa imatge, en general totes les novel·les de Llucia Ramis  

transmeten  uns «personatges-Peter-Pan», que tenen trenta anys i es comporten com 

persones de vint, no volen assumir responsabilitats, es neguen a madurar, tenen por a 

fer-se grans.  

 

 

 

3.4. Illa, territori i família 
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Partim de la hipòtesi que en l‘escriptura de Ramis la vivència i la percepció del territori 

(insular o continental) estan molt lligades a la representació dels vincles de parentiu, i és 

per aquest motiu que tractam els dos temes sota el mateix epígraf.  

 

A Mallorca es denomina possessions les grans finques rurals que durant molts anys van 

esdevenir capdavanteres de l‘economia de la Part Forana de l‘illa. Els jornalers o 

pagesos s‘encarregaven de cultivar la terra i obtenir-ne els productes bàsics agrícoles i 

ramaders; mentre els senyors, propietaris de les possessions, controlaven els beneficis 

dels productes i rebien una renta per l‘explotació de les seves terres. Avui dia són 

poques les finques que aconsegueixen subsistir del camp: la majoria de les possessions 

s‘han convertit en agroturismes o residències familiars.  

 

El títol Les Possessions té una forta connexió amb el contingut de l‘obra, en la qual 

l‘escriptora narra la història de dues possessions familiars: Son Cors, propietat de la 

família paterna, i Can Meixura, propietat de la família materna. L‘ús que fa l‘escriptora 

de la paraula possessió és força simbòlic: com s‘explica en el llibre la partícula «son vol 

dir ‗açò d‘en‘, una possessió» (Les possessions: 23), és a dir, propietat d‘algú. I, de fet, 

les qüestions vinculades a la propietat —o a la pèrdua de propietats— són fonamentals 

en el llibre. 

 

Can Meixura —al municipi de Fenassar a la ficció— és a la vida real Ca‘n Garruví a 

Son Prohens, situat al nord-est de Felanitx. En una entrevista al diari Ara.cat, Llucia 

Ramis confessa que era «una casa de camp on el temps no existia, i jo vivia grans 

aventures amb la meva cussa, la Tiwà, una pastora dels Pirineus, creient-me un 

personatge d'Enid Blyton» (Grau: 2013). Segons la protagonista de Les possessions, la 

casa representa la infantesa perduda «el lloc exacte on comencen els meus records, 

paradís perdut al qual no podré tornar» (Les possessions: 22).  Aquest «paradís perdut» 

té una doble connotació: la impossibilitat de tornar a la infantesa, que sols pot evocar a 

través de la memòria, i la pèrdua d‘identitat, representada per la venda de la casa. 
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En la novel·la se‘ns diu que l‘avi belga de la protagonista es va veure afectat per la 

trama de corrupció del seu soci Benito Vasconcelos. Com a conseqüència d‘aquest fet, 

la secretària de l‘empresari, na Raquel, va fer xantatge a la família de la protagonista. A 

més del xantatge de na Raquel, el seu avi patern patia Parkinson, una malaltia que anava 

degradant la seva salut. La família va decidir que la millor opció per solucionar el 

problema de la secretària era posar en venta Can Meixura i donar-li la meitat dels 

diners. Així, l‘any 2006, després de quasi trenta anys de vivències, la casa deixa de 

formar part de la família, i amb la despossessió hi ha tota una declaració de nostàlgia 

per part de la protagonista: 

 

Vaig recórrer les estances convertida en ànima en pena, o en pura pena, esperant que hi quedàs 

per sempre alguna cosa de mi en aquella casa, de la mateixa manera que aquella casa m‘ha 

marcat fins que me mori. Mira-ho tot bé. No oblidis la taula d‘obra que hi ha a la cambra blava, 

anomenada així per les rajoles amb ocells blaus que Mamie va fer cobrir la taula. No oblidis 

l‘armari encastat, amb una finestreta de reixa per la qual imaginaves que t‘espiava el monstre de 

l‘armari mentre dormies. No oblidis el terra fred que trepitjaves descalça en anar al bany, i feies 

pipí molt de pressa per tornar tot d‘una al llit, i et ficaves sota aquell edredó que feia pudor  

d‘humitat, ni oblidis el cant del rossinyol que et calmava, que poc adequada en les nits fosques, 

la seva alegria, ni oblidis els grills, els puputs, els dragons a la paret que menjaven arnes, ni 

aquelles aranyes de potes llargues que feien la tela a les cantonades i tu les hi deixaves perquè 

atrapassin els mosquits, ni oblidis les hores que passaves llegint encaixada a l‘ampit de la 

finestra, tan ample com la façana mateixa de la casa i on cabies amb els genolls doblegats, ni 

oblidis el tren en miniatura que ton pare havia muntat a la seva habitació i amb el qual era feliç 

perquè a la fi tenia el que sempre va voler quan era un nin, ni oblidis el soroll de l‘estufa al pis 

de sota, que tu sospitaves que la teva àvia l‘arrossegava més del que calia per despertar-te 

d‘hora els matins, perquè les rodes d‘aquella estufa feien realment molt de soroll. ( Les 

possessions: 128) 

 

Per a la protagonista perdre la casa és una manera de perdre una part del cos o el passat 

de la família, «com si m‘haguessin arrencat un braç o s‘hagués mort un ésser estimat» 

(Les possessions: 23). 

 

Però poc després de perdre Can Meixura, el pare de la protagonista hereta la finca de 

Son Cors, situada al municipi de Fenassar, Felanitx a la realitat, a vint quilòmetres de 

Can Meixura. Amb l‘herència d‘aquesta nova possessió, diu la protagonista, «semblava 

que es complia una mena de justícia poètica» (Les possessions: 22). A Coses que et 

passen a Barcelona quan tens 30 anys ja s‘esmentava la casa que havia estat el lloc de 

residència dels seus avis paterns: «Si fos a Mallorca aniria a visitar els meus avis als 

afores de Felanitx. Em deixaria mimar. En arribar a la casa, una masia del 1719, sentiria 
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l‘olor del frit a la cuina, o del tumbet. El meu padrí m‘hauria saludat des del tractor, sota 

un capell de palla» (CQP: 106).  

 

A diferència de la possessió dels avis belgues, Son Cors no es vincula amb la infantesa 

de la protagonista. Però amb Son Cors, el pare «duia implícita una necessitat de 

permanència: ell recuperava la casa pairal, que fou del seu avi i després de la seva mare, 

i en la qual celebràrem tantes vegades l‘aniversari de son pare, tots en família, envoltats 

de mosques i ovelles» (Les possessions: 25). El pare, que ja s‘ha jubilat, agafa la rutina 

d‘anar  dues o tres vegades per setmana a Son Cors. Però el que podria haver estat un 

lloc d‘entreteniment per un home acabat de jubilar, es converteix en un malson que 

desemboca en una depressió.  

 

Els motius d‘aquesta depressió s‘expliquen amb detall. Un dia el veí de Son Cors, un 

home que no viu a Mallorca, ordena construir una paret «que s‘alçava a menys de tres 

metres de la porta de Son Cors, dificultant el pas del vehicles pel camí» (Les 

possessions: 52). Davant la falta de respostes i la passivitat de l‘Ajuntament de 

Fenassar, el pare decideix dur endavant una investigació perquè, segons relata la 

protagonista, la paret està construïda damunt sòl públic. Aquest cas que tracta Llucia 

Ramis a la novel·la es podria relacionar a la realitat amb la problemàtica que hi va haver 

amb l‘asfaltat del camí de Cas Verros o Can Gelat, zona propera a Portocolom on 

conviuen habitatges tradicionals amb xalets de luxe —tanmateix, aquesta és una 

hipòtesi nostra que no hem pogut acabar de confirmar. 

 

Després de múltiples denuncies al jutjat, crítiques a un blog i d‘un enfrontament quasi 

físic amb el veí, la justícia dona la raó a l‘adversari (és a dir, a aquest veí forà). El pare 

desenvolupa a partir d‘aquest moment un comportament estrany, creu que els partits 

polítics conspiren contra ell. Durant onze mesos, pateix una depressió com a 

conseqüència de «factors exògens». Aquests factors, explica la protagonista, són «la 

traïció, la maldat, la seva impossibilitat d‘acceptar que la injustícia de vegades (gairebé 

sempre) guanya. La dimensió del món» (Les possessions: 220). Finalment, el pare 

regala la finca a la seva germana, fet que implica per a la protagonista una doble pèrdua: 

«no tenir on tornar, un espai que coneixes i on t‘hi retrobes, no sé, per a mi és 
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angoixant» (Les possessions: 184). La despossessió implica barrar la possibilitat de 

retorn al passat. 

 

Les novel·les de Llucia Ramis es desenvolupen en dos espais, Barcelona i Mallorca, que 

presenten semblances i diferències. Per a la protagonista Mallorca representa la família, 

el pas de la infantesa a l‘adolescència; l‘illa  ha estat testimoni del seu creixement, 

aprenentatge i procés de maduració. Palma és una ciutat canviant segons l‘estat d‘ànim 

de les persones, «de vegades et fa l‘efecte que vas per una petita ciutat francesa, i 

d‘altres per un poble de la Toscana» (CQP: 32). L‘illa suposa per a la protagonista una 

manca de llibertat, és com una gàbia: «En trepitjar una illa, la mar t‘encercla» (Tot allò: 

183). De fet, els estudis de comunicació a la Universitat de Barcelona són l‘excusa de la 

protagonista per sortir de l‘illa: «m‘agradava escriure, però el motiu pel qual vaig triar 

periodisme era un altre. Era el mateix pel qual la meva segona opció va ser 

biblioteconomia, i la tercera, antropologia: aquelles carreres no s‘impartien a Mallorca. I 

jo necessitava fugir» (Les possessions: 44). Aquesta percepció de l‘illa com a presó o 

com a marge no és exclusiva de Ramis ni dels autors de la seva generació: de fet, molts 

dels autors participants al cicle ―(Des)aïllats‖, duit a terme a la Universitat de les Illes 

Balears el 2004  —el mallorquí Miquel Bezares, l‘eivissenc Antoni Marí i molts dels 

pertanyents a l‘anomenada generació dels setanta, per exemple— fan reflexions de caire 

semblant (Pons i Sureda 2004). 

 

 Els espais mallorquins que destaquen a les novel·les són Palma, Felanitx i Portocolom. 

Pel que fa a la ciutat, la protagonista compara Palma amb «la mare que de vegades 

t‘acull i d‘altres te treu de casa» (CQP: 32), i és que la ciutat no deixa de ser el lloc 

d‘origen, de naixement.  A les novel·les, Ramis cita alguns dels llocs més emblemàtics 

de la vida nocturna dels joves com «la plaça del Tub, vora els instituts [...] Normalment 

començàvem al bar Es Carreró i després, cap allà on estigués de moda, la plaça Gomila 

quan érem joves, després sa Llotja, el barri de Santa Caterina» (Tot allò: 192). Les 

avingudes són «l‘artèria principal on s‘embussen els cotxes en files infinites durant el 

dia», i el torrent de Sa Riera és «eixut i convertit en un evocador poblat per les males 

herbes i les rates» (Les possessions: 65).  
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Si Palma és la ciutat que provoca la fugida de la protagonista, Felanitx i Portocolom 

esdevenen la necessitat de retorn, el paradís de la calma. Sovint, quan la protagonista es 

troba a Barcelona evoca aquestes dues zones. Per a ella representen els records 

innocents de la infància, la despreocupació. A la novel·la Tot allò que una tarda morí 

amb les bicicletes, Ramis esmenta llocs emblemàtics de la zona felanitxera com cala 

Marçal, Sa Cova dels Ases, s‘Arenal Gran, s‘Algar, el forn de ca n‘Estelrich, la 

papereria de ca na Massot...; així com també els productes de la terra, com els vins 

Dotze Volts i Ànima Negra, i la festa local de Sant Agustí, popularment coneguda com 

es Cosso. Aquesta necessitat de retorn ja apareix a la primera novel·la de Ramis, Coses 

que et passen a Barcelona quan tens 30 anys, on almenys tres vegades repeteix la 

mateixa estructura de frase: «Si fos a Mallorca aniria a veure els meus avis, als afores de 

Felanitx» (CQP: 106),  «Si fos a Mallorca, aniria a veure‘ls ara mateix, i seuria al porxo, 

de cara al Puig de Sant Salvador» (CQP: 108), «Si fos a Mallorca, imaginaria que la 

meva vida n‘és una altra, que mai no vaig sortir de l‘illa, i que en comptes de periodista 

sóc bibliotecària o professora d‘universitat, probablement vis molt més tranquil·la i 

potser se m‘ha passat pel cap casar-me i tenir fills» (CQP: 111). 

 

Però la protagonista decideix marxar de l‘illa. Si Palma és una ciutat petita, fins i tot, 

semblant a un poble, i canvia en funció de l‘estat d‘ànim de les persones, «Barcelona és 

distinta. Barcelona és moltes ciutats en una, i ho continua essent  malgrat no la miris, 

aliena a tu i al teu estat d‘ànim» (CQP: 32). Per a la protagonista Palma és la mare, en 

canvi Barcelona és «una besàvia a qui la dignitat ha fet perdre les forces, i es deixa fer» 

(CQP: 33). A Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys hi ha una crítica als 

canvis que ha patit Barcelona com a conseqüència de la construcció i d‘un nou model 

d‘arquitectura que contrasta amb els grans monuments i els habitatges tradicionals: «Els 

edificis baixos de quatre plantes i persianes verdes, portes emmarcades que donen al 

balcó, van essent substituïts per altres edificis marrons i lletjos que recorden aules 

prefabricades» (CQP: 33). Barcelona és una ciutat en moviment, canviant, no tan sols 

en l‘arquitectura sinó també en la configuració social: «les senyores compren 

tomàtigues a les botiguetes obertes, i les ambulàncies passen corrents sense sirena, i les 

dependentes d‘un saló de bronzejat artificial fan un descans en un portal i es treuen les 

sabates i es miren els peus» (CQP: 35). 
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L‘arribada a Barcelona amb divuit anys implica tot un canvi per a la protagonista. És 

una desconeguda per l‘entorn que l‘envolta, no esta condicionada per la seva família ni 

per cap altre factor, és com tornar a començar i desenvolupar una nova identitat: «Aquí 

no sóc la filla dels meus pares, ni l‘alumna dels professors que després esperaven que 

els meus germans fossin tan bons estudiants com jo. Aquí no sóc la veïna d‘aquella 

presentadora de ràdio, ni la néta d‘un estranger, ni la xula de la classe. Aquí puc ser 

qualsevol» (Egosurfing: 25). 

 

Les novel·les presenten descripcions de Barcelona. A més dels barris de Sant Pere Mes 

Alt o la Sagrera, on ha residit la protagonista des de la seva arribada, apareixen 

descripcions de llocs reconeguts de la gran ciutat: la Meridana, el passeig Maragall, 

l‘avinguda Gaudí, la Diagonal amb la famosa ossa de Caja Madrid i el cant de les 

cotorres entre les palmeres, l‘Eixample... 

 

Les ciutats de Palma i Barcelona encara que presenten diferències, per a la protagonista 

comparteixen el mateix mal, el turisme. Per a les persones que l‘habiten, la ciutat en si 

mateixa formenta uns lligams. Els carrers, la cultura o els llocs emblemàtics formen part 

de la identitat de la societat. Llucia Ramis tracta aquest tema a Coses que et passen a 

Barcelona quan tens 30 anys exposant una contraposició entre els turistes i la societat 

que habita un determinat lloc.  Per als barcelonins l‘hospital de Sant Pau és «el lloc on 

anaven quan tenien mal de panxa, el lloc on va néixer un germà, el lloc on va morir 

l‘àvia i, mentre estava ingressada, algú aprengué a caminar; hi ha sentits i sentiments 

més poderosos que la vista» (CQP: 35). En canvi, un turista que visita la Sagrada 

Família no hi establirà el mateix vincle: «Als turistes  no els importa, i pul·lulen pels 

voltants del temple com si fossin coloms invisibles i emprenyadors, sense rostre, però 

amb aquella capacitat d‘aglomerar-se i de fer massa que ocupa un espai vital 

imprescindible. [...] Ells s‘enduran aquestes vistes fotografiades com a souvenir» 

(CQP:35). A Les possessions també presenta la problemàtica del turisme que «ocupa» 

espais, fenomen que repercuteix damunt la societat que els habita: «i lluny d‘aprendre la 

lliçó els preus de venda i lloguer estan pujant una altra vegada, juntament amb el 

turisme en massa. Barcelona, Mallorca, dos paradisos per als qui hi són de pas, han 
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esdevingut per a qui les habita un parc d‘atraccions histriònic, amb escenaris que imiten 

sense èxit el que varen ser. Els ultracossos s‘han apoderat de la seva ànima» (Les 

possessions: 223). 

 

Pel que fa a les ciutats, també és important parlar de com esdevenen llocs o no-llocs per 

a les persones que hi viuen o hi transiten. Marc Augé afirma que la ciutat «és 

efectivament cada dia més l‘espai en el qual s‘interpreta la història dels homes i en el 

qual, al mateix temps, s‘experimenten les seves acceleracions, les seves contradiccions i 

els seus vertígens» (1992: 8). Per això és important diferenciar els espais que esdevenen 

llocs  per un individu i els espais que, per contra, esdevenen no-llocs. Segons Augé, un 

lloc, per a les persones que s‘hi situen, «és un espai on es pot llegir quelcom sobre les 

seves identitats individuals o col·lectives, les relacions entre els uns i els altres i la 

història a la qual pertanyen» (1992: 9).  En canvi, defineix el no-lloc com «un espai on 

no poden llegir-se identitats, ni relacions, ni història» (1992: 9). Alguns dels exemples 

que típicament se solen invocar en parlar de no-llocs són les autopistes, els 

supermercats, les estacions de metro, etc. Ara bé, Augé argumenta també que 

«l‘oposició entre lloc i no-lloc és, de tota manera, relativa i no la podem concebre 

simplement en termes empíricament espacials. És relativa en el temps: un lloc pot 

esdevenir un no-lloc i a  l‘inrevés» (1992:10). Per exemplificar l‘anterior citació, es 

podria dir que si un estudiant universitari, com la mateixa  protagonista de Coses que et 

passen a Barcelona quan tens 30 anys, agafa cada dia el metro per desplaçar-se, 

l‘estudiant establirà una relació amb aquest espai de circulació —hi reconeixerà els 

passadissos, escales i cantons, n‘identificarà els anuncis i fins i tot potser hi coincidirà 

amb les mateixes persones—: per tant, passarà de ser un no-lloc a ser un lloc. 

 

El que fa Llucia Ramis a les seves obres és, en la nostra opinió, establir  una 

diferenciació dels espais a partir de la mirada que hi projecten els que els habiten o s‘hi 

passegen. Per als turistes, els carrers o monuments de les ciutats de Palma i Barcelona 

no representen cap identitat; en canvi, per a les persones que habiten l‘espai hi ha una 

mena d‘identificació amb els carrers, els edificis, etc. Amb la pèrdua de les possessions 

de Can Meixura i Son Cors es produeix un desposseïment. Quan la protagonista retorna 

a Can Meixura després de vendre la casa a uns estrangers observa la transformació que 
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ha patit, començant pel fet que ara ja no és Can Meixura, és Villa Mariposa: «Mir 

atònita les flors pintades que emmarquen aquestes paraules. Em deman per quantes 

mans deu haver passat Can Meixura des de que els avis la varen vendre. A qui deu 

pertànyer ara» (Les possessions: 232). 

 

La família materna de Ramis és de d‘ascendència belga. La tercera novel·la, Tot allò 

que una tarda morí amb les bicicletes, es caracteritza per la recerca del passat familiar, 

sobretot matern. Dels avis materns, la protagonista diu que «formen la típica parella 

d‘estrangers. Ell és molt alt, té els cabells negres i rinxolats, un bigot encara fosc, els 

ulls blavíssims i un nas ganxut que  li dóna un cert aire aristocràtic. Ella és  prima i 

delicada, porta una senzilla cadena daurada al voltant d‘una cintura de vespa i li encanta 

dur capell» (Tot allò: 65). Els avis belgues van arribar a Astúries quan la mare de la 

protagonista tenia dos anys, i fins que no en va fer sis no es van mudar a Madrid. En  

aquella època, probablement per la cultura belga, destacaven dins la societat espanyola 

pel seu pensament modern. Era una família que pertanyia a una classe benestant, havien 

sobreviscut a una guerra, tenien doblers i gaudien d‘aquest privilegi. L‘àvia no va tenir 

la necessitat de treballar, es preocupava de mantenir la seva bellesa. L‘avi es va moure 

en el món dels negocis, primer a la Real Transmontana  Minas, i després en negocis 

madrilenys amb el soci Benito Vasconcelos. Quan es va jubilar, van traslladar-se a 

Mallorca. 

 

La mare de la protagonista va rebre una educació senyorial, pròpia de la burgesia de la 

qual formava part. Anys després va transmetre la mateixa educació a la seva filla: 

«M‘educaren perquè menjàs amb l‘esquena recta, posàs totes dues mans a la taula i 

sabés utilitzar els coberts de peix, mastegàs amb la boca tancada. M‘educaren perquè 

digués per favor, perdó i gràcies» (Tot allò: 22). N‘Emma, nom que rep la mare a Tot 

allò que una tarda morí amb les bicicletes, va començar la carrera de ciències polítiques 

a París, encara que ella «hauria volgut estudiar polítiques a Madrid, però els seus pares 

tenien entès que aquella facultat, els anys setanta, era plena de comunistes i anarquistes» 

(Tot allò: 81). Finalment va abandonar la carrera i acabà estudiant psicopedagogia.  
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Pel que fa a l‘aspecte físic, la protagonista presumeix de la bellesa de la seva mare: «Té 

un riure profund, un posat discret, la seva mirada encomana serenor. Alguna cosa fa que 

tothom l‘escolti, rigui amb ella i vulgui quedar-se al seu costat. La seva atracció 

transcendeix la descripció física» (Tot allò: 46). Sorprèn, sobretot pel context de 

l‘època, l‘elevat nombre de relacions que va tenir abans de conèixer el seu marit: «va 

sortir amb quaranta-tres homes. Un dia els recomptaren plegats i ens ha repetit la xifra 

un caramull de vegades. No sé com pots sortir amb quaranta-tres homes abans de fer els 

vint anys» (Tot allò: 42). Es podria dir que la mare era una dona moderna pel seu temps, 

no sols per les relacions, sinó també per la vestimenta que portava: «Ma mare i les seves 

germanes podien anar a missa en pantalons. Les altres nines es queixaven als seus pares, 

elles havien de dur faldilla i una senyora, a l‘entrada de l‘església, els pessigava les 

cames per comprovar que portaven mitges» (Tot allò: 28). En aquells anys, l‘Església i 

el franquisme promulgaven un pensament que mancava les llibertats i els drets de la 

societat espanyola, i encara més si eres dona.  

 

Pel que fa al caràcter de la mare, la protagonista considera que és una dona pacient 

intel·ligent i comprensiva i admira aquestes qualitats, que desafortunadament no ha 

heretat com a filla. És descrita com una persona «assertiva i assossegada, optimista, 

pacient i animada» (Les possessions: 75). A més és observadora i racional, la 

protagonista la considera una dona feliç, però reservada i poc expressiva, ja que «no sol 

deixar que les seves emocions es vegin» (Les possessions: 76). La protagonista 

considera que és una dona que  no ha establert uns lligams en els territoris on ha viscut: 

«Va néixer a Bèlgica i va viure a Astúries, Madrid i París, abans d‘instal·lar-se a 

Mallorca quan es va casar. Si li demanassis on té les arrels, segurament no sabria què 

contestar» (Les possessions: 23). A diferència del seu marit, ella és una dona de ciutat, 

el camp li fa fàstic. 

 

La família paterna de la protagonista és d‘arrels felanitxeres. L‘avi patern havia treballat 

en el camp de la docència com a director d‘un col·legi públic. Tot i haver fet feina tota 

la vida en una escola, els nins no li agradaven i era un home de poques paraules. A 

diferència del seu fill, els avis eren conservadors, i l‘avi havia lluitat amb els nacionals a 

la Guerra Civil. A la família paterna hi havia una afecció per l‘esport. L‘avi va ser 
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entrenador de futbol del Felanitx, era la seva passió. En canvi el seu fill i els seus néts es 

van decantar pel bàsquet. 

 

El pare de la protagonista és set anys major que la seva dona. És un psicòleg reconegut a 

Mallorca. Segons la protagonista, amb el pare comparteix més similituds que amb la 

mare: «En la tossuderia [...]  en l‘orgull i el convenciment que tenim sempre la raó [...]  

en la manera estranya i rabiosa que tenim de protegir-nos l‘un en l‘altre» (Les 

possessions: 79). A diferència de la seva dona, ell «és apassionat, idealista, sentimental» 

(Les possessions: 78). Pel que fa a la ideologia, el pare és una persona d‘esquerres  que 

«té fe en el PSOE, malgrat que ja no és un partit socialista» (Tot allò: 35). L‘al·lusió a 

la filiació d‘esquerres del pare de la protagonista, és un element corresponent a la vida 

real de l‘autora, i apareix a totes les novel·les. Són múltiples les discussions que 

mantenen el pare i l‘àvia de la protagonista per diferències  ideològiques, ja que l‘àvia 

també és conservadora. Encara que les discussions familiars són fortes, la  protagonista 

les compara amb les tempestes d‘estiu: «Tot queda en calma, sense ressaca, l‘aire és 

fresquívol i agradable i el cel tan lluminós que ningú no diria que ha plogut» (Tot allò: 

37).  

 

Amb la polèmica amb el veí de Son Cors per mor de la paret, que apareix relatada a Les 

possessions, el pare pateix, com ja hem dit abans, una depressió. Al llarg de tota la 

novel·la la protagonista parla del canvi de comportament del seu pare:  

 

Sóc incapaç de reconèixer-lo, tan eufòric i ansiós, i amb un buit abismal rere els ulls, sense cap 

respecte per la mort ni per cap dels qui, ara mateix, som a les seves mans, inclòs ell mateix [...] 

l‘home convençut que un món millor era possible, el que confiava amb les persones i duia tota 

la vida lluitant per la justícia social, ha sucumbit a la decepció. (Les possessions: 26) 

 

Però, a poc a poc i amb l‘ajuda d‘un professional, el pare va sortir-ne. Dins la societat, 

tot i ser una de les més comunes, la depressió és una malaltia estigmatitzada. La 

protagonista no confessa fins el final que l‘alteració del comportament del seu pare i els 

seus comportaments estranys eren fruit de la malaltia que patia. 

 

La protagonista de les novel·les, com l‘escriptora, té dos germans més petits: en Nico i 

en Jaume —a la vida real, Toni i Yago, informació que coneixem pel programa «Els 
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entusiastes» d‘IB3 emès el dia divuit d‘abril de 2019, i perquè els noms dels germans 

apareixen a la secció final d‘agraïments de Coses que et passen a Barcelona quan tens 

30 anys. Llucia Ramis n‘aborda la descripció a Tot allò que una tarda morí amb les 

bicicletes. De fet, a la mateixa coberta de la novel·la hi apareixen tres nens: aquests 

nens són els germans Ramis. En una entrevista realitzada per Abel Grau, la mateixa 

Llucia Ramis confessa que la seva pròpia àvia belga «va confeccionar la disfressa de 

gall que duia posada i també la d‘indi del meu germà» (Abel: 2013). Dels tres, la 

protagonista és l‘única que no ha heretat la passió pel bàsquet. La menor diferència 

d‘edat entre la protagonista i en Nico fa que la relació sigui més pròxima, encara que les 

bregues també són més fortes: «Al col·legi el defensava el protegia, però quan 

arribàvem a ca nostra, ens fotíem d‘hòsties a la seva habitació o al passadís, fins que 

acabàvem fets una pilota per terra» (Tot allò: 187).  

 

En Nico és descrit com el fill exemplar que cerca la perfecció, «també en l‘amor, i 

espera sense cercar-la, la dona de la seva vida» (Tot allò: 191). És el fill que més se 

pareix a la mare per la fredor a l‘hora de comunicar una notícia: «són flegmàtics, no 

emotius actius secundaris» (Tot allò: 188). Les primeres experiències amoroses i amb 

l‘alcohol són desafortunades per a en Nico: la protagonista relata que a conseqüència la 

primera besada «va tenir mononucleosi. El primer pic que es va engatar, un coma etílic. 

Per això vaig voler que es fumàs amb mi el seu primer porro» (Tot allò: 192).  

 

En canvi, descriu en Jaume, el germà petit, com el més intel·ligent dels tres: «té tanta 

facilitat per ser el millor en allò que li interessa, que no volia esforçar-se per res que no 

li hagués d‘aportar el que volia. Va fer una tesi sobre l‘ansietat precompetitiva a partir 

de la teoria de l‘autodeterminació» (Tot allò: 193). Avui dia, en Yago, com s‘esmenta 

en el programa «Els entusiastes», és psicòleg i professor de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. A diferència de la protagonista, ha format una família, «és l‘únic que ha 

sabut en què consisteix estimar sense manies, i ha aconseguit aprofitar l‘autoexigència 

endreçant-l‘hi a la seva parella» (Tot allò: 194).  

 

En definitiva, podem concloure que espai, família i identitat són un triangle molt sòlid 

en la narrativa de Ramis. La família configura una xarxa de relacions a partir de la qual 
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emergeix la personalitat pròpia de la narradora.  I els llocs se «subjectivitzen», de 

manera que fins i tot els espais més freds o inhòspits poden passar de ser no-llocs a 

esdevenir llocs amb totes les conseqüències: és a dir, a servir de punts de referència per 

conformar identitats. 

 

 

 

3.5. Periodisme, intriga i elements de suspens 

 

A les novel·les de Llucia Ramis el periodisme és la professió que més destaca: la 

majoria dels personatges treballen en el sector dels mitjans de comunicació. Aquest fet, 

a més de constituir una referència més o menys «realista» al món laboral, esdevé també 

un recurs de definició psicològica (la professió periodística serveix per caracteritzar 

anímicament determinats personatges) i una eina estructural (ajuda a crear intriga i 

efecte de suspens). És per aquest motiu que en aquest apartat tractam conjuntament 

periodisme, caracterització personal i intriga.  

 

Les possessions és la novel·la que més aprofundeix en el tema del periodisme 

mitjançant tres personatges: en Marcel, n‘Ivan i la mateixa protagonista. Amb els dos 

personatges masculins, és descriuen dos models de periodisme: el reflexiu i exacte d‘en 

Marcel, i el temerari i impulsiu de n‘Ivan. Pel que fa a la protagonista, es podria dir que 

comparteix característiques dels dos models. 

 

En anteriors apartats d‘aquest treball hem definit en Marcel com un personatge 

narcisista, perfeccionista, mancat d‘empatia i maniàtic. Aquestes característiques es 

poden traslladar a la tasca que desenvolupa com a periodista en un dels diaris més 

influents de Mallorca. És descrit com una persona que necessita racionalitzar-ho tot, «ho 

calibra tot, cerca l‘exactitud. No es pot permetre un error» (Les possessions: 27). 

Aquesta necessitat de control la du a terme en tots els àmbits que l‘envolten, i la 

protagonista relata que «discutíem perquè l‘exasperava que fos tan naïf. Ni tan sols li 

agradava que em fixàs en segons quines notícies» (Les possessions: 39). Si en les 

relacions amb els altres és un home «discret i prudent», amb la feina també manté la 
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mateixa posició. És una persona reconeguda dins l‘illa i té un cert renom. La 

protagonista relata que el seu pare l‘idolatrava, «Llegia tots els seus articles i no he 

arribat a saber mai si vaig sortir amb ell per complaure mon pare o per demostrar-li que 

no n‘hi havia per tant» (Les possessions: 33). 

 

N‘Ivan és el pol oposat a l‘anterior personatge. Treballa en el camp de la investigació 

com a periodista de successos. A diferència d‘en Marcel, que reprimia d‘alguna manera 

el comportament de la protagonista, n‘Ivan comparteix amb ella la passió per la feina: 

«em parla dels casos que segueix, i jugo a ser detectiu. Intentam resoldre plegats les 

investigacions que cobreix com a periodista de successos, reclinats al sofà, els meus 

peus damunt els seus genolls, enterrats en els documents que repassam a consciència» 

(Les possessions: 31). Des del primer moment, hi ha una forta complicitat entre els dos 

personatges, no sols amb temes laborals, sinó també amb temes personals. N‘és un 

exemple la confessió de n‘Ivan sobre la ludopatia que va patir —i que, segons confessa, 

encara pateix—, la qual va provocar un canvi radical a la seva vida: «No estava malalt. 

Encara ho estic. Un addicte ho és tota la vida, com a les pel·lícules, hola, em dic Ivan i 

sóc ludòpata. Sóc addicte al joc. Saps que tinc l‘entrada prohibida als bingos?» (Les 

possessions: 153).  

 

Però el periodisme que exerceix n‘Ivan és temerari, no sols per la manera d‘aconseguir 

la informació, mitjançant venedors ambulants, sinó també pels temes «prohibits» que 

investiga. La protagonista relata que «la informació li crema a les mans i ha de jugar-se-

la com qui aposta tot a un número. Un addicte ho és amb tot, encara que la seva perdició 

vagi canviant» (Les possessions: 158). La feina es converteix en la seva nova addicció i 

en surt derrotat, ja que el diari on treballa el treu a fora. És acusat de publicar falsa 

informació i fins i tot va a judici, i, encara que en surt declarat innocent, la seva imatge 

es veu perjudicada. Després d‘aquest episodi dramàtic, intenta canviar de vida eliminant 

«tot el que no havia de saber-se d‘ell i, per si de cas, també va esborrar la resta, coneix 

una nova parella i experimenta la paternitat. Si escrius el seu nom a Google, no hi surt. 

Cap dels articles que va publicar durant anys, ni les exclusives amb la seva signatura, ni 

els premis que va guanyar, ni fotos» (Les possessions: 224). Crida l‘atenció, en aquesta 

citació, la referència a Google, perquè la podem relacionar amb la segona novel·la de 
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Ramis, Egosurfing. Si l‘egosurfer és aquell que es «googleja» a si mateix de manera 

narcisista, n‘Ivan representa justament el pol oposat. D‘altra banda, l‘esborrament del 

rastre digital del personatge també serveix d‘element de contrast amb el tarannà 

narcisista de Marcel. N‘Ivan forma una família amb una nova parella, però, com relata 

la protagonista, «hauria d‘haver entès que, a la llarga, allò no podia funcionar, si havia 

deixat al marge el que més li importava» (Les possessions: 224). Finalment, decideix 

marxar i abandonar la seva família. 

 

 Si n‘Ivan inicia els estudis de periodisme, és per mor de la pel·lícula Lluna nova 

(1940), de Howard Hawks. A la  novel·la s‘explica que aquesta és «la comèdia a la qual 

ens veim abocats tots els que decidírem ser periodistes, encara que sigui de rebot. No 

podem aspirar a una altra vida que no sigui la de l‘estrès i la curiositat, les preguntes que 

exigeixen una resposta. Allò visible ens avorreix» (Les possessions: 44). Les raons de la 

protagonista són força diferents. Per a ella la «majoria d‘estudiants de periodisme diran 

que triaren la carrera perquè els agrada escriure» (Les possessions: 43). Ella, encara que 

també li agrada escriure, elegeix periodisme per la necessitat d‘abandonar l‘illa. 

 

Per a la protagonista el «psicòleg analitza ànimes humanes, i el periodista li busca 

l‘ànima al món» (Les possessions: 44). Marca una distinció entre les persones que es 

conformen amb la notícia barata i fàcil i aquelles altres que cerquen indagar en les 

històries mitjançant l‘obsessió que les mou per trobar la veritat. De fet compara el 

periodisme amb la relació que té amb en Marcel, ja que, segons ella, «estam fatalment 

enamorats d‘una professió que mai no ens satisfarà, que ens exigirà més i més, que farà 

que ens sentim petits, com en Marcel em feia sentir a mi» (Les possessions: 45). Dels 

vincles amorosos amb en Marcel i amb n‘Ivan, en sorgeix un aprenentatge per part de la 

protagonista, no sols pel que fa a la relació que comparteixen, sinó també en la 

professió. Si d‘en Marcel aprèn «la importància de l‘exactitud, l‘exigència de ser 

minuciosa», de n‘Ivan aprèn «a seguir pistes, a llegir entre les línies, a treure 

conclusions i confirmar-les» (Les possessions: 45). Per tant, la protagonista —que, de 

bell nou, i saltant el nivell diegètic, no podem deixar d‘identificar amb la mateixa Llucia 

Ramis—, és una mescla dels dos periodistes masculins que apareixen a Les possessions, 

ja que comparteix característiques dels dos models. 
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La novel·la conté, també, reflexions de caire més general sobre el que significa avui la 

professió periodística. És evident que en aquesta darrera dècada el periodisme ha patit 

un canvi. L‘arribada d‘internet ha repercutit de manera significativa, potser 

negativament, a la professió, ja que si abans «el periodisme era el gos que fica el musell 

entre la runa després d‘un ensorrament, per veure si hi ha víctimes. Ara ell mateix es 

troba sota els enderrocs, la informació l‘aixafa, li costa  discernir el que és vàlid del que 

no ho és» (Les possessions: 84).  

 

Les possessions és la novel·la que més descriu la professió de periodista, però no és 

l‘única, ja que la resta d‘obres de Ramis hi ha també un cas de suspens o d‘intriga que 

mou a la protagonista a investigar. I és que, com a periodista, Llucia Ramis té 

«l‘olfacte» de detectar una bona història, encara que, com relata, «Saps que pots fer mal 

a les persones que més estimes i vols protegir. […] Fins que no indaguis, viuràs en 

l‘angoixa de les tasques pendents. I tot d‘una que comencis a fer preguntes, t‘instal·laràs 

en l‘obsessió» (Les possessions: 45). 

 

Cada novel·la que tractam en aquest treball porta un cas d‘investigació que s‘alterna 

amb la resta de fets que es narren. Pel que fa a les dues primeres, Coses que et passen a 

Barcelona quan tens 30 anys i Egosurfing, les històries no es troben en principi 

vinculades a la vida de la protagonista, però arriben de sobte i s‘hi veu implicada. En 

canvi, Tot allò que una tarda morí amb les bicicletes i Les possessions presenten 

històries que lliguen ben de ple amb la protagonista i la seva família, i és ella mateixa 

qui cerca la història. 

 

Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys presenta la història d‘en Peter i 

n‘Anna Estellenc. La protagonista, mentre celebrava  l‘arribada dels trenta anys amb les 

seves amistats al Cafè del Sol, guarda la bossa de la noia desconeguda (resultarà ser 

n‘Anna Estellenc) que seu vora la seva taula i els ha demanat que li guardin, abans 

d‘esfumar-se, «una bossa de pell pintada de verd, amb una sivella taronja» (CQP: 12). A 

partir d‘aquí, davant la desaparició de  la noia de la bossa, la protagonista decideix 

recercar les poques pistes que té per poder localitzar la propietària. Passades quaranta-
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vuit hores, i amb l‘objectiu de trobar una resposta, la protagonista obre la bossa. Dintre 

hi ha «un pintallavis, una cartera de plàstic, un estoig buit per dur-hi els tàmpax, tres 

bolígrafs Bic, un altre d‘una altra marca, un paquet de mocadors arrugat, quinze 

cèntims, un dau vermell i dues forquilles per als cabells de color blanc» (CQP: 24). Però 

allò que realment resulta interessant és l‘agenda i una carta d‘origen londinenc.  

 

Pel que fa a l‘agenda, la protagonista observa tota una sèrie d‘anotacions, concretament 

els cicles menstruals dels mesos de gener, febrer d‘Anna Estellencs. Aquesta mena 

d‘anotacions acaben el febrer, ja que en el mes de març ja no hi apareixen. Després 

d‘observar que hi ha apuntada una cita amb un ginecòleg, la protagonista comença a 

formular la hipòtesi d‘un possible embaràs: «Vaig seguir passant pàgines. Una, dues. I 

ho vaig trobar. El dia 30 d‘abril, a les deu del matí, posa: ―ginecòleg‖. Aleshores vaig 

sentir-me com quan, de petita, les darreres pàgines d‘una novel·la d‘Agatha Christie 

corroboren les meves sospites. El pare és un qualsevol» (CQP: 114). La carta també 

esdevé força interessant en la investigació que du a terme la protagonista, ja que hi ha 

tota una declaració d‘intencions d‘un tal Peter, una proposta de matrimoni. La 

protagonista fa un primer intent de contactar amb n‘Anna Estellenc, però la covardia 

l‘envaeix. Finalment, es posa en contacte amb en Peter mitjançant e-mail.  

 

El que resulta realment interessant d‘aquesta història és la transposició que s‘estableix 

entre en Peter, personatge de la mateixa novel·la, i en Peter Pan de James Matthew 

Barrie.  En Peter de Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys  romp la  

impossibilitat de madurar del personatge creat per Barrie. Llucia Ramis ens presenta la 

història amb la fórmula pròpia d‘obertura de les rondalles:  

 

Això era i no era, bon viatge faci la cadernera, un nin que volia fer-se gran. Vivia al País de Mai 

Mes, envoltat de nins perduts que no sabien ben bé que volien i que, per tant, no sabien ben bé  

cap on anar. El nin que volia fer-se gran si sabia que volia. I potser per aquesta capacitat de 

decisió, tan poc habitual, els altres nins el convertiren en el seu líder. Així és com el nin que 

volia fer-se gran va passar  dirigir  una comunitat que es resistia a créixer. I que defensava, 

paradoxalment, tot el contrari d‘allò a que ell aspirava. 

 

Immers en aquesta contradicció, cada vegada que el nin que volia créixer es recordava d‘allò 

que realment desitjava, sortia volant. Era la seva manera de prendre aire i de veure les coses 

amb perspectiva. Des de d‘alt, tot li resultava més petit, més assequible; tenia una panoràmica 

global del lloc on vivia quan tenia els peus en terra. Cada vegada que s‘ofegava, el nin que volia 
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créixer, prenia el vol i descobria món. D‘aquesta manera va conèixer Londres, fa molts i molts 

d‘anys. I allà s‘hi quedà. Fins que provablement  va oblidar qui era i per què estava lluitant. 

 

Un nin que vol fer-se gran sol fer coses de nin. De manera que, sempre que alguna cosa 

l‘espantava, primer tancava els ulls molt fort, molt fort, després s‘amagava sota el llit i 

finalment fugia. Així és com va escapar uns dies de Londres i així és com arribà a Barcelona. 

(CQP: 187) 

 

 

La citació és extensa, però il·lustra molt bé el caràcter pueril del personatge. Finalment 

en Peter viatja a Barcelona per conèixer la protagonista, i ella li facilita les pistes perquè 

es retrobi amb n‘Anna. A partir d‘aquest moment, la protagonista s‘aparta de la trama, 

que queda oberta i indefinida: la història d‘en Peter i n‘Anna pot tenir un final feliç o 

infeliç. 

 

Novament, la protagonista d‘Egosurfing es veu implicada en un cas d‘intriga. La 

novel·la presenta la història d‘en Teo, un jove barceloní que ha estat hospitalitzat a 

causa de  l‘impacte que ha rebut, mentre caminava, d‘una bossa d‘escombrarires 

llençada des d‘un pis del carrer Sant Pere Més Alt. La protagonista és acusada 

públicament en el programa Seny 2.0  per la periodista Rut Feliu de ser la possible 

autora de «l‘homicidi imprudent». Davant aquest fet decideix posar-se en contacte amb 

la periodista per tal de desmentir tal acusació. És a partir d‘aquest moment, quan la 

protagonista decideix dur a terme una investigació per tal d‘esbrinar la veritat sobre la 

falsa acusació que rep. La protagonista es posa en contacte amb en Teo i descobreix el 

gir inesperat que ha patit la seva vida.  

 

En Teo és un personatge decadent que estableix una forta dependència de la 

protagonista, ja que té la necessitat constant de parlar amb ella i narrar la seva història. 

És un personatge que passa de tenir una vida més o menys estable —treballa en una 

agència publicitària, i té un pis compartit amb la seva parella, na Marga— a retornar a la 

casa dels seus pares, sense parella i denunciat per violència de gènere, i abandona la 

feina de l‘agència per treballar a La Casita Blanca, un petit hotel que acull practicants de 

sexe furtiu.  

 

Aquest personatge és un exemple més de la idea general que exposa la novel·la 

Egosurfing. El que pretén Llucia Ramis és desemmascarar la societat vanitosa, 
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exhibicionista i egòlatra en la qual vivim avui dia. En el cas d‘en Teo, encara que és un 

personatge passiu a l‘hora de mostrar impulsos o reaccions, té la necessitat de contar els 

seus problemes, de plasmar la seva vida, de ser el centre d‘atenció de les converses que 

manté amb la protagonista i d‘obtenir-ne la compassió, de manera que ella passa a 

interpretar el paper propi d‘un psicòleg: 

 

Asseguts al bar Raval, en Teo m‘explicava la seva vida de la mateixa manera que n‘Amadeu 

necessitava que la transcrigui i la converteixi en alguna cosa endreçada: vida a Times New 

Roman, cos 12, espai i mig, paràgrafs justificats. Potser és cert que el que més enervava la seva 

al·lota era que ell fes tantes preguntes, però feia estona que en Teo no em demanava res; només 

xerrava i xerrava. Mitjançant el seu relat, recuperava aquell protagonisme que havia perdut 

sense ser-ne conscient. (Egosurfing: 70) 

 

 

Com ja s‘ha esmentat, a diferència del que s‘esdevé a les dues primeres novel·les, a Tot 

allò que una tarda morí amb les bicicletes la família esdevé protagonista. Llucia Ramis 

investiga els seus avantpassats belgues, un retorn al passat, a la recerca de les arrels 

familiars amb el pretext de superar la crisi d‘identitat que pateix. Es tracta d‘un cas 

personal, i en aquest cas ella cerca la història. La protagonista ja adverteix en el primer 

capítol de les seves intencions: «En realitat només estic aprofitant els preus de Ryanair i 

que l‘allotjament és gratis per indagar les meves arrels, mera curiositat. Saber qui eren 

els meus avantpassats no canviarà el meu present, ni tampoc m‘atorgarà un futur que 

trob a faltar. Siguem clars: aquesta és la fugida per ajornar el moment de començar de 

zero» (Tot allò: 11).  

 

La protagonista marxa a Brumina
7
 a conèixer el passat de l‘empresa familiar, 

anomenada en un primer moment la Real Transmontana de Minas fundada el 1833 pel 

pare del seu rerebesavi, Jules Nagelmacker. La protagonista relata que l‘empresa «anava 

més o manco bé i ningú es queixava. Però aquest paternalisme amb que l‘empresa 

hispanobelga tractava els seus treballadors es convertí el 1903 en mà dura que te trenca 

les dents abans que obris la boca» (Tot allò: 14). Les mines comencen a patir filtracions 

d‘aigua a causa de la proximitat del mar Cantàbric. Això provoca un malestar dels 

treballadors davant el perill d‘inundacions imminents. En aquell moment, el fill de 

Jules, Louis Nagelmacker, és el president de les mines i un espanyol, presentat a la 

                                                 
7
 No hem pogut localitzar aquest topònim. Potser és una invenció de Ramis, que als agraïments finals de 

la novel·la el posa entre cometes. Per context, el situam a Astúries. 
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novel·la com un dèspota que esclavitzava els treballadors, n‘és el director. Aquest últim 

pren mesures extremes «davant la força de la nova associació en defensa dels interessos 

dels miners, pressionà les famílies, infiltrà espies entre els rebels i utilitza la premsa 

local i la Guardia Civil per amenaçar-los» (Tot allò: 16). Finalment, les mines s‘inunden 

l‘any 1912 i la Real Transmontana de Minas desapareix, de manera que només queda en 

funcionament la foneria, anomenada la Transmontana de Zinc, presidida pel 

besavi,Grand-papa Michel, i l‘avi Georges, que en un primer moment portava els 

comptes, fins el seu tancament el 1983. 

 

Indagar en el passat familiar pot resultar un exercici perillós, no sols per allò que no 

sabies i hi descobreixes, sinó també per allò que sospitaves i ara confirmes. Llucia 

Ramis expressa amb una gran sinceritat l‘opinió que té de la història dels seus 

avantpassats burgesos: 

 

Un miner es passa la vida traient carbó i més carbó de les entranyes de la terra, fins que un dia 

troba un diamant. Aleshores no sap què fer-ne. Acabarà ornant el coll d‘alguna senyora burgesa, 

provocadora i impertinent, vestida de Chanel, amb petites sabates de luxe: segurament la meva 

besàvia, la dona del president de la Transmontana, mare del meu avi Georges, a qui dèiem 

Grand-maman. (Tot allò: 17) 

 

A la novel·la també hi apareix Bèlgica, concretament Lieja, lloc on resideixen les 

germanes del seu avi, i on hi ha l‘abadia, una casa que fa «cent metres de llarg, deu tenir 

unes trenta habitacions i escales de fusta cobertes per estores i un caramull de finestres 

de pedra que miren avorrides als jardins» (Tot allò: 19). A l‘abadia hi resideixen les tres 

germanes de l‘avi: Tante Poupette, Tante Fanchette i Tante Colette. Sembla que, de les 

tres, la protagonista té més bona relació amb Tante Fanchette, ja que, segons relata, és 

una dona amb «una cultura envejable i una biblioteca infinita on la saviesa està coberta 

de pols» (Tot allò: 19).  

 

Les possessions, en la mateixa línia que l‘anterior novel·la, remou el passat familiar de 

Llucia Ramis. Hi apareix el cas de Benito Vasconcelos, que, com ja hem tractat a 

l‘apartat d‘autobiografia, es correspon en la realitat amb Baltasar Egea. Novament, hi ha 

una implicació per part de l‘autora protagonista d‘explicar una història vinculada a la 

família. Encara que en aquest cas, Llucia Ramis relaciona la història amb la 
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fantasmgoria i amb els remordiments que resideixen dins la consciència de les persones 

que la van viure.  

 

Quan succeeix el tràgic episodi de Vasconcelos, la protagonista té setze anys, la mateixa 

edat que l‘escriptora. A l‘adolescència de la protagonista ja es manifesta una curiositat 

per esbrinar el per què del comportament de l‘empresari: «Comprava tots els diaris de 

camí a l‘institut. Els llegia abans de la primera classe, al passadís que donava al claustre 

on els alumnes més grans fumaven» (Les possessions: 88). El crim que va dur a terme 

Vasconcelos no sols afectà la seva família, sinó que «va destapar un dels casos de 

corrupció més sonats dels anys noranta, i va posar fi al primer gran pelotazo de la 

transició» (Les possessions: 93). Però la protagonista per moltes hipòtesis que formuli al 

llarg de la novel·la, no troba una resposta, ja que és difícil trobar-la quan la persona que 

pot respondre és morta. És per això que Llucia Ramis, encertadament, decideix 

concloure la investigació amb un Vasconcelos «fantasma» que torna de l‘altre món per 

turmentar els vius amb el mal de consciència, ja que com es relata a la novel·la «La 

culpa és el dolor de la memòria. Pot concentrar-se en un sol punt, i és agut i perfora, o 

pot ser aparatós i aixafa» (Les possessions: 100). 

 

En definitiva, el periodisme i la voluntat d‘investigació tenen en les novel·les de Llucia 

Ramis una funció múltiple: d‘una banda, creen situacions d‘una certa intriga o misteri, 

la qual cosa serveix per captar l‘atenció del lector; d‘altra banda, serveixen per emetre 

judicis sobre la condició ètica de la professió; i en tercer lloc ajuden a comprendre la 

interioritat dels personatges. 

 

 

 

 

4. Conclusions 

 

Després d‘haver estudiat les quatre novel·les de Llucia Ramis, hem observat com 

l‘escriptora ens ha explicat les coses que et poden passar a Barcelona quan et situes a 

l‘edat dels trenta anys, ha fet un exercici d‘egosurfing, s‘ha traslladat al passat familiar 
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per explicar-nos el que era i ha estat, i finalment ens ha parlat de possessions que 

esdevenen despossessions amb la fantasmagoria que pot acompanyar aquests conceptes.  

 

Amb la lectura de les novel·les, hem visibilitzat una evolució de l‘escriptora, sobretot 

pel contingut de les seves obres, un creixement que va de la innocència a la maduresa. 

És per això que, d‘acord amb el que n‘ha dit la crítica, en aquest treball hem qualificat 

les primeres novel·les de Llucia Ramis de «generacionals», i n‘hem establert una divisió 

en dos grans blocs. En el primer bloc hem classificat Coses que et passen a Barcelona 

quan tens 30 anys i Egosurfing, les dues primeres del seu repertori, generacionals 

perquè l‘escriptora hi narra històries de persones que, com ella, se situen a l‘edat dels 

trenta anys i viuen sense admetre unes certes responsabilitats. En canvi, Tot allò que 

una tarda morí amb les bicicletes i Les possessions, són novel·les on el present 

immediat no és l‘únic temps de la ficció, sinó que les històries familiars  hi adquireixen  

molt protagonisme i esdevenen un enllaç entre el passat i la contemporaneïtat de la 

mateixa escriptora. 

  

Com a bona cronista, Ramis presenta a les seves novel·les tota una recopilació 

d‘històries i fets que es lliguen a la seva persona. Llegir-ne l‘obra és llegir d‘alguna 

manera la seva vida i la dels que l‘envolten, la qual cosa, al final, no deixa de ser un 

retrat de la societat contemporània. Tant la manca de nom de la protagonista —que es 

repeteix a totes les novel·les—  com el contingut argumental ens fan lligar la narradora 

amb l‘autora empírica. Si, amb alguns dubtes, entenem la seva obra com a autoficció és 

en el sentit de reelaboració, ja que Ramis fa una reconstrucció ficcionalitzada, a través 

de la memòria, de les experiències viscudes. Encara que els aspectes autobiogràfics que 

presenta la seva obra han estat tractats en aquest treball dins un únic apartat, en general, 

adquireixen un fort protagonisme en tot el corpus: l‘escriptora real es fa visible en la 

construcció textual del contingut de les seves novel·les. Però aquest fet no implica que 

no hi hagi ficció. Les seves novel·les formen part de la literatura del jo, però, a 

diferència d‘altres autors que cerquen la figura autodestructiva o l‘elogi d‘un mateix, en 

la nostra escriptora es manifesta un jo cronista que parla dels altres a través de la seva 

observació. Aquest fet comporta que tot el que l‘envolta esdevingui protagonista de la 

seva obra.  
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L‘any 2007 és una data força significativa, ja que esdevé un punt d‘inflexió comú  en 

les novel·les de Ramis. És l‘any anterior a l‘esclat de la crisi econòmica, però la 

problemàtica lligada a aquesta crisi —manca de llocs de treball, dificultats d‘accés a 

l‘habitatge i consegüent pèrdua d‘autonomia dels joves— ja és visible dins la societat. 

Ramis, com molts altres autors de la literatura contemporània, ha utilitzat el terme crisi 

com a pretext en les seves obres per fer visible la situació que va viure la societat, 

sobretot, la gent jove qualificada que, com ella, just acabaven d‘incorporar-se al món 

laboral i en van ser expulsats quan pensaven tenir la vida solucionada. Però a més de ser 

l‘any anterior a la crisi econòmica, el 2007 és l‘any de la crisi familiar de Llucia Ramis, 

vinculada a l‘ensorrament psíquic del pare i descrita a Les possessions. La data de 2007, 

un any decadent, serveix, doncs, per aglutinar to un grapat d‘històries que, al llarg 

d‘aquestes pàgines, hem analitzat.  

 

A partir dels personatges femenins que apareixen a les novel·les, hem treballat les 

relacions interpersonals, l‘amor i la construcció de la feminitat. Després d‘haver 

analitzat el tipus de comportament que desenvolupen les dones, hem determinat que hi 

ha una certa exaltació de la promiscuïtat  i d‘una societat lliure de compromís. En 

general, són personatges  provocadors i atrevits que es mouen per la morbositat. Les 

pràctiques sexuals que apareixen a Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys i 

Egosurfing diverses i algú podria qualificar-les de peculiars. Termes com el cibersexe, 

el bondage, les sexdolls  i el dogging designen els «jocs» d‘algunes de les escenes 

sexuals que les novel·les presenten.  

 

Un altre element comú que comparteixen les dues primeres novel·les és la poca 

estabilitat de les relacions en parella, sovint condemnades a no perdurar.  És per això 

que hem establert una distinció pel que fa a les relacions que mantenen els personatges 

de les dues primeres novel·les —marcades per les característiques esmentades i per un 

temps actual— i les relacions que apareixen a les dues darreres novel·les, on l‘estabilitat 

i el compromís, característiques més visibles a Tot allò que una tarda morí amb les 

bicicletes, són predominants. De fet, l‘autèntic amor sols es manifesta en les relacions 

de parella dels pares i els avis de la mateixa escriptora.  
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La construcció d‘una feminitat poc convencional és present a totes les novel·les. Ramis 

ens parla de l‘estranyament amb què viu la seva primera menstruació, dels complexos 

de la bellesa i la vellesa i, sobretot, de la negació a la maternitat, un tema recurrent en 

els quatre títols. 

 

La síndrome Peter Pan ha estat el terme usat per tractar la immaduresa dels personatges 

masculins, encara que el complex es manifesta de la mateixa manera en els personatges 

femenins. Sovint, els personatges que conformen les obres són narcisistes, egòlatres i 

despreocupats a l‘hora de prendre responsabilitats i, encara que se situen a una edat 

adulta, desenvolupen un comportament infantil davant determinades situacions. 

D‘alguna manera, Ramis reflecteix el model de societat de la informació dels nostres 

dies: l‘egosurfing que practiquen els personatges de les novel·les no deixa de ser la falsa 

imatge que exhibeixen les persones en les xarxes socials. Per tant, per part de 

l‘escriptora, hi ha una intencionalitat crítica envers el sistema en el qual vivim. 

 

De l‘apartat que hem dedicat a tractar l‘illa, el territori i la família podem concloure que 

els espais de Barcelona i Mallorca esdevenen molt importants en l‘obra de Llucia 

Ramis. Després d‘haver analitzat aquests dos espais, hem parlat de llocs i no-llocs 

mitjançant la clara diferenciació que estableix l‘escriptora a partir de la mirada 

identitària que conceben els que habiten un lloc, i el contrast de la mirada d‘un turista 

que sols hi està de passada i no hi estableix cap vincle. En la mateixa línia, tractam les 

possessions de Llucia Ramis, que amb el temps han esdevingut despossessions. En les 

històries narrades, l‘escriptora barreja els tabús i secrets de la seva família amb 

l‘element fantasmagòric.  

 

Per últim —però no per ser el darrer és el menys important— hem dedicat un apartat al 

periodisme, la intriga i els elements de suspens. Hem comprovat que el periodisme és 

l‘ham que Ramis fa servir per a la introducció de nous temes, com són els elements 

d‘intriga i suspens de les seves obres. La investigació i el misteri són un component més 

de cada novel·la, i en el cas de Tot allò que una tarda morí amb les bicicletes i Les 

possessions, és important remarcar que els casos exposats són verídics i la família 
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n‘esdevé protagonista. Pel que fa a la professió periodística, Llucia Ramis manifesta una 

opinió molt crítica: avui dia hi ha una falta de veracitat en la informació que es publica i 

això pot comportar conseqüències. Per exemplificar els efectes negatius que pateix el 

periodisme, Ramis planteja el cas de la bossa d‘escombraries a la novel·la Egosurfing, 

on la protagonista és acusada públicament per una periodista d‘un fet que no ha comès. 

 

En definitiva, l‘obra de Llucia Ramis constitueix un món en què apareixen i reapareixen 

amb insistència temes com el simulacre social, les expectatives i desil·lusions 

vinculades a l‘entrada en l‘edat adulta, les dificultats que comporten les relacions 

sentimentals i el pes decisiu de la família i del territori en la pròpia biografia. Amb 

aquest treball esperam haver-ne oferit un tast que —encara que sigui una primera 

lectura, ampliable i revisable— encoratgi a la immersió en l‘univers tan personal 

d‘aquesta escriptora. 
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