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CULTU A

Marta Cardona, nascu-
da a Barcelona fa 82
anys, va viure un
exili de novel·la a

Anglaterra que va voler reflectir en
una narració escrita a principis dels
anys 70. L’original Fora de lloc es va
presentar al premi Sant Jordi del
1975, no el va guanyar i des d’ales-
hores ha cercat editor. Dos anys
després de treure la novel·la en an-
glès, Angle Editorial l’acaba de pu-
blicar en català.

Un gran encert. Perquè el llibre
recrea la història de l’emigració de
l’autora amb el seu marit a Anglater-
ra l’any 1957, i conforma un retaule
profund d’un temps, d’un país i
d’una situació migratòria poc trac-
tada en la ficció catalana.

Una dona enamorada
LaMariaés laprotagonista inarrado-
ra de la novel·la, una dona que va su-
perant tota mena d’obstacles per
adaptar-se a un món totalment dife-
rent i poc receptiu. A la vegada hau-
rà d’afrontar les dèries de grandesa
del seu marit, a qui estima bojament.
Un home de poca cultura però ofus-
catpeldesigde fer-seric sense treba-
llar i que allarga sempre més el braç
que lamànigavenent soparsdeduro
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L’actualitat, aquesta comèdia
dels horrors que els mitjans de

comunicació amaneixen dia sí dia
també amb salses elaborades amb
concentrats de tarannàs, no deixa
de ser una creació, una irrealitat,
que no té gaire a veure amb la vida
real, la que cal encarar amb empen-
ta. I quan l’una –l’actualitat– i l’altra
–la realitat– coincideixen, les ments
construïdes des de la intel·ligència
troben motius per a l’humor: creu-
re les mentides queda reservat per
als senzills d’esperit i fer-ho veure,
per als que en treuen el sou.

Gràcies a l’actualitat, Anton Dor-
ca ha escrit Cementiri nuclear, sub-
titulada Lo guardià del plutoni, des
de la intel·ligència.

Novel·laÒscar Montferrer

La cosa de la política, estripada
Aquesta novel·la té un fons i una

forma –en teoria, com qualsevol al-
tra novel·la– que apareixen amb
presències contraposades: la base
narrativa reposa en la crítica consci-
ent d’un estereotip social –la classe
política– i l’expressió, de la seva ban-
da, té més a veure amb aquella sen-
sibilitat que es pot atribuir al que sap
del cert que pràcticament tot és una
comèdia.

La trama és tènue –perquè l’autor
la necessita com a excusa però no la
té com a objectiu narratiu–: els capi-
tostos –escollits democràticament–
d’un ajuntament que ja compta amb
infrastructura nuclear en el seu ter-
mini s’assabenten que, més que
possiblement, assumiran unes altres

instal·lacions i –consegüentment–
les dotacions econòmiques amb
què es compensen les incomoditats
que comporta tot plegat.

Notes estrambòtiques
A això, que té lloc en el poble ficti-
ci anomenat Ocàs –per sort per a
Dorca, Ascó es diu Ascó i no pas
Santa Perpètua de la Torrentera
Moguda, per posar un exemple–, se
li afegeixen notes estrambòtiques
com ara un nano que blanqueja di-
ner negre –ingressa a les illes Far-
datxo bitllets de 500 euros de l’al-
calde d’Ocàs–; una mena d’activista
iranià que parla català i intervé en
el contraban de caviar; un agutzil
que explica el món amb versets de

collita pròpia i caça partícules nu-
clears amb un salabre, i, entre d’al-
tres, un tècnic nuclear independent
que cobra de totes les instàncies
governamentals possibles.

La barreja de tot plegat, i d’algu-
na cosa més, funciona: la novel·la, a
partir de la pràctica de l’embolica
que fa fort, avança de disbarat en
disbarat –alguns dels quals podrien
provenir tranquil·lament d’allò que
se’n diu actualitat– i passa alegre-
ment sense aturar-se gaire a pensar
en termes de responsabilitat i/o me-
sura. Per això, el final no té cap
mena d’importància: en haver aca-
bat la lectura, queda el regust que
les coses, ben bé, ja són el que s’hi
explica: una pura comèdia.❋

Novel·la
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a tothom en un país que desconeix i
en una llengua que li costa d’enten-
dre.Això faque la famíliaestigui sem-
pre endeutada i hagi d’anar canviant
d’aires per aconseguir nous somnis
impossibles.

I al final la violència física
I ella va fent d’escarràs i va tapant
els forats del seu marit per tal d’as-
solir fites més altes. I ja que no pot
millorar els estudis de belles arts
que havia fet a Catalunya, farà de
professora de castellà, ocasional-
ment, a més de tota mena de feines
manuals per sobreviure. Les relaci-
ons sentimentals de la parella van
degenerant amb les dificultats eco-
nòmiques que sorgeixen periòdica-
ment fins que arriben a la violència
física. Això no impedirà que la Ma-
ria engendri i pareixi cinc fills, que
haurà de criar pràcticament tota
sola, molt més ajudada per amics i
veïns que no pas pel marit.

De sobte, la Maria s’adona que es
troba en un país que no és el seu,
sobrevivint en una llengua i una cul-
tura alienes i treballant dia i nit per
mantenir cinc fills sense pare. És a
dir, fora de lloc.

I és aleshores quan les inquietuds
artístiques de Marta Cardona fan un

pas endavant i s’encaminen cap a la
narració: podia novel·lar la seva vida.

Amb prosa precisa, una trama vis-
cuda i l’obsessió per mantenir el ca-
talà asfixiat per l’entorn idiomàtic, la
novel·la retrata amb tota mena de
detalls la vida quotidiana de les ciu-
tats mitjanes d’Anglaterra de l’èpo-
ca i la difícil acceptació de l’emigrant
arribat per millorar econòmicament
i culturalment. Desgrana amb més
amor que odi l’opressió masclista
que pateix i el buit de no ser d’enlloc.
La creació de la novel·la fa que l’au-
tora acabi sentint-se tan catalana
com anglesa, en un país on continua
vivint i s’ha integrat plenament.

La història d’una persona madu-
ra que novel·la la seva vida té un
precedent enriquidor: Olor de colò-
nia, de Sílvia Alcàntara. I també te-
nen molta coincidència lingüística,
ja que Fora de lloc està narrada en
la llengua senzilla, popular, rica i
precisa dels anys 50, la que es par-
lava al carrer. Un català no contami-
nat encara per l’opressió franquista,
l’emigració posterior de la resta
d’Estat espanyol, ni encotillada pels
mitjans de comunicació radiofònics
i televisius d’ara.

Un regust literari difícil de trobar
en la narrativa de generacions
posteriors.❋


