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Futbol, literatura  
i Brasil

A TOC DE XIULET 
Ha començat el Campionat del 
Món de futbol del Brasil. És una 
més de les fites històriques que el 
gran país sud-americà ha d’afrontar 
en aquests inicis del segle XXI. Fa 
uns quants mesos ja vam parlar del 
gran esforç que el govern brasiler 
havia fet en el camp de la literatu-
ra per tal de fer conèixer els seus es-
criptors arreu del món. Paral·lela-
ment, l’interès editorial d’Europa 
i dels Estats Units respecte a les lle-
tres brasileres ha crescut com mai 
abans, i ens en comencen a arribar 
alguns dels títols programats. Des 
del Brasil es queixen que les grans 
cases editorials s’interessen més 
per les novel·les que semblen més 
brasileres i no opten gaire per les 
històries contemporànies de temà-
tica urbana.  

El redescobriment de la literatu-
ra brasilera, tanmateix, és un fet. 
Els últims mesos hem vist la publi-
cació en la nostra llengua d’una cu-
riosa novel·la negra amb arrels 
afroamericanes, com és La casa 
dels intercanvis (Angle editorial), 
d’Alberto Mussa (Rio de Janeiro, 
1961), també la de Barba xopa de 
sang (L’Altra), una novel·la existen-
cialista i introspectiva del jove Da-
niel Galera (Sao Paulo, 1979), i la re-
cuperació de dues de les grans 
obres de Jorge Amado (1912-2001), 
redescobert a partir de l’impuls do-
nat pel govern brasiler amb motiu 
del centenari del naixement del no-
vel·lista. Es tracta de la popular Ga-
briela, clau i canyella (publicada el 
1958), la història de la mulata que 
desferma tota mena de passions, i la 
deliciosa Els vells mariners (1961), 
totes dues acabades de publicar per 
Edicions 62 i Proa respectivament. 
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L’interès editorial d’Europa i dels Estats Units respecte 
a les lletres brasileres ha crescut com mai abans. Alguns 
dels títols que ens han arribat són els de Daniel Galera, 
Alberto Mussa, Sérgio Rodrigues i Jorge Amado

EL DRÍBLING  
DE RODRIGUES 
Tanmateix, una de les aportacions 
més originals dels darrers temps de 
la literatura brasilera ha estat El re-
gate (Anagrama), del novel·lista i 
experiodista esportiu Sérgio Rodri-
gues. És un intent totalment reei-
xit de combinar literatura i futbol. 
Per què? La raó és que, al Brasil o 
Andorra, el futbol és molt més que 
un esport i al seu voltant s’hi poden 
donar les més variades històries. A 
El regate, un locutor esportiu radi-
ofònic malalt és testimoni i trans-
missor de les grans glòries esporti-
ves de la selecció nacional. L’home 
no s’entén amb el fill. També assis-
tim a la reconstrucció de tota una 
època, en què la ràdio era la reina i el 
que sortia dels locutors més famo-
sos era una veritat absoluta.  

La nostàlgia tendeix a endolcir la 
dictadura imperant al Brasil a la dè-
cada dels 50 i 60. Passaria el mateix si 
algú fes una novel·la protagonitzada 
per Matías Prats. El company i com-
pare Sebastià Alzamora, fa pocs dies, 
feia públic a través de la xarxa que “ja 
era hora de fer justícia al futbol, 
aquesta ciència humanística tan in-
justament menystinguda”. I com a ci-
ència humanística, el protagonista 
justament explica la vida a través del 
futbol. Parafraseja Heràclit, referint-
se a una semifinal del Mundial de Su-
ècia de 1958 entre el Brasil i França. 
Diu que no s’entra dos cops en el riu 
d’un partit, igual que ningú no viu du-
es vegades. Penseu-hi. Pensa-hi, Se-
bastià. I m’ho expliques. Però sobre-
tot, llegiu aquesta novel·la tan entre-
tinguda, amb un còctel eficaç de su-
port a la humanística del futbol a base 
d’intriga, rivalitats familiars, políti-
ca i sexe. Ideal per a aquests dies. ✒

SÃO PAULO TÉ PLATGES INOBLIDABLES, POSTES DE SOL ESPECTACULARS I NOUS TALENTS 
LITERARIS COM DANIEL GALERA. ALBERTO CHAGAS / GETTY IMAGES

EL NOM, EL MÓN

Durant l’embaràs del meu fill 
petit vaig llegir la novel·la 
Mal de amores, de María 

Ángeles Mastretta. La protagonis-
ta d’aquesta història –que em va 
fer descobrir la gran narradora 
mexicana– és Emilia Sauri, una 
dona nascuda a finals del segle 
XIX en una família mexicana libe-
ral, que té dos amors. Un amor, in-
cert i apassionat, és el que viu amb 
el revolucionari Daniel, i l’altre, 
madur i assenyat, amb el doctor 
Antonio Zavalza, un home que tre-
balla per la pau en temps de guer-
ra. Suposo que mig enamorada jo 

també d’aquell amor lliure i ple de 
riscos que representava el perso-
natge del Daniel, vaig triar aquest 
nom per al meu fill. Quantes cria-
tures deu haver-hi que han rebut 
el nom gràcies als personatges li-
teraris que han enlluernat pare o 
mare? Quantes Emma franceses 
gràcies a la Madame Bovary de 
Flaubert? Quantes Clarissa angle-
ses per la Senyora Dalloway de 
Virginia Woolf? I, clàssics a ban-
da, quantes Bridget o Lisbeth re-
cordaran els bestsellers que es van 
situar als primers llocs de les llis-
tes quan elles van néixer?  

També hi ha personatges lite-
raris que ens sedueixen o ens cap-
tiven i dels quals no en coneixem 
el nom de pila. Per quina estranya 
raó Antoine de Saint-Exupéry va 
decidir no donar-nos a conèixer el 
nom del Petit Príncep? Stendhal 
també va triar amagar-nos –o pot-
ser, qui sap, ell tampoc no el va sa-
ber mai– el nom de la meravellosa 
Madame de Renal, la dama que 
s’enamora del jove Julien Sorel, el 
tutor del seus fills. Ella, que era 
raonablement feliç amb el seu ma-
trimoni perquè considerava que 
el seu marit era “molt menys em-

pipador que qualsevol dels altres 
homes que coneixia”. 

Tornem al començament. Li 
vaig posar al meu segon fill Dani-
el per un personatge de la novel·la 
Mal de amores, de María Ángeles 
Mastretta. Després vaig pensar en 
la vall de Sant Daniel, a prop de Gi-
rona, que era coneguda com la Vall 
Ombrosa, fins que al segle IX hi 
van arribar les despulles de Sant 
Daniel d’Armènia. Aleshores la 
vall era el pas des de Girona cap a 
l’Empordà, travessant el massís 
de les Gavarres. I el nom encara 
em va agradar més!✒
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