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El narrador nord-americà David Guterson
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muntanyes. Traducció de

Melcion Mateu. Empúries.

Barcelona, 2000.

S
enyores i senyors, si
no llegeixen l’última
obra de David Guter-
son cometran un pe-
cat mortal i seran

castigats a un purgatori sense
llibres per a tota l’eternitat. És
una afirmació contundent, pe-
rò la magnífica novel·la d’a-
quest escriptor nord-americà se
la mereix. Aquesta joia de gai-
rebé tres-centes pàgines impe-
cablement escrita recompensa
l’esforçat lector per la seva fi-
delitat a la literatura. En
aquests temps d’allaus impara-
bles de llibres inconsistents,
mal escrits, indigeribles i avor-
rits, ensopegar amb A l’est de les
muntanyes ens torna la fe en l’e-
xistència de vida intel·ligent
dins d’aquest món maltractat i
sotmès a abusos de tota mena
que és la novel·la. Tots aquells
que vivíem en el desfici per
culpa de la suposada agonia
mortal d’aquest gènere ara po-
dem respirar tranquils. Mentre
hi hagi escriptors com Guter-
son –i històries, personatges i

universos com els que
ens presenta en aquesta
obra–, aquells que enca-
ra apostem pel vilipen-
diat gènere novel·lístic
ho podrem seguir fent
amb el cap ben alt, sense
haver-nos de convertir
en éssers marginals, es-
tigmatitzats per la socie-
tat lectora de la mateixa
manera que les autori-
tats sanitàries malveuen
els addictes a la nicotina.

JOC DE DISTÀNCIES
Parafrasejant una ex-
pressió del món del ci-
nema podríem dir que A
l’est de les muntanyes és un
road book, una història en
constant moviment. Pot-
ser Guterson coneix la
dita castellana “el movi-
miento se demuestra an-
dando”, perquè la novel·la està
fonamentada en un joc de dis-
tàncies i trajectòries. Hi ha tres
viatges en aquest llibre: primer,
el geogràfic i físic que porta a
terme el protagonista, Ben Gi-
vens, en el seu intent de ser
l’únic actor i director en la seva
mort. El segon és l’itinerari que
fa el mateix Givens, vell, malalt
i sol, pels trencacolls de la seva
vida, buscant la comprensió del
misteri més gran, el fet de viu-
re. El tercer viatge és el que fa el

lector, seguint amb fruïció la
peripècia vital del protagonista,
per una banda, i, per l’altra, el
descobriment d’uns paisatges
físics i humans que aporten
una nova visió a la informació,
moltes vegades esbiaixada i
carregada de tòpics, que tenim
d’Amèrica com a societat i com
a país.

Homenatge evident a Homer
i la seva Odissea, Ben Givens és
un Ulisses a qui les febleses
converteixen en heroi. Igual

que el seu antecessor grec, Gi-
vens es troba al llarg de la seva
travessia amb una sèrie de per-
sonatges que, de vegades de
manera involuntària, l’ajuda-
ran en la recerca del camí que
l’ha de dur a la seva Itaca,
emocional i geogràfica (“Sóc jo.
Sóc a casa” és la frase, autèntic

compendi de senzillesa
narrativa, que tanca el
llibre). Assetjat per un
càncer en fase terminal,
la verdadera malaltia de
Givens és la ignorància
sobre ell mateix i la in-
comprensió sobre la vi-
da. Els símptomes d’a-
questa malaltia són el
dolor i els remordiments
provocats per la seva co-
vardia, que l’incapacita
per enfrontar-se a la
promesa feta a la seva
dona morta i per com-
partir la seva situació
amb la seva filla. Tot i
que ja és a la tardor de la
vida, el viatge de Givens
és iniciàtic, ja que li do-
narà la clau per auto-
descobrir l’home que hi
ha sota el metge, sota el
soldat a Itàlia, sota el
marit de Rachel, sota el

caçador d’ocells. I per conèixer
la vida d’aquest altre Ben, as-
sumir-ne els errors, acceptar-ne
les decisions i comprendre’n els
motius.

EL GUIA GUTERSON
Escrita amb la mateixa cohe-
rència que una simfonia, i amb
la minuciositat d’una peça po-
ètica, la novel·la de Guterson
ens guia per un camí més si-
nuós del que sembla a simple
vista. Està ple de senders i

trencalls, però la mà ferma de
l’escriptor no deixa que ens
perdem. Ens porta per la vida
del vell Givens i la seva parti-
cular odissea pels paisatges
muntanyencs de la seva infan-
tesa amb la mateixa vigilància
d’un guia turístic sobre el seu
ramat d’exploradors d’autobús.
Guterson serveix la informació
amb una habilitat extraordinà-
ria perquè ens anem interes-
sant cada cop més en tot el que
ens explica. Juga amb els nos-
tres sentiments com a lectors
–sap que, des de les primeres
pàgines, som sardinetes que
s’han empassat aquest ham
atractiu i ple de coloraines que
ha sacsejat davant dels nostres
ulls– i amb una intel·ligent
manipulació de la intriga. Tot i
això, el seu gran èxit és acon-
seguir que les nostres ganes de
saber si Givens mor o no que-
din en un segon terme. Arri-
bem al final d’aquesta esplèn-
dida novel·la empesos només
per l’ànsia de descobrir si el
protagonista ha pogut enten-
dre què dimonis és viure.

Novel·la subtil, prosa poèti-
ca faltada d’afectació i sensi-
bleria, construïda per un vo-
cabulari que aprofundeix la
contradicció entre la fràgil
fortalesa de la vida, amb un
estil i uns temes que entron-
quen directament amb l’esco-
la de grans narradors nord-a-
mericans preocupats per esta-
blir ponts entre la naturalesa i
l’home, A l’est de les muntanyes
és una nova mostra –la pri-
mera va ser La neu queia sobre
els cedres– que la veu de David
Guterson encara té molt a dir.
Tant de bo no trigui gaire. Es-
tem impacients.

L’esperit del mar
T E A T R E

F R A N C E S C F O G U E T

Paco Zarzoso, Ultramarins.
Traducció de Lluïsa Cunillé.
Col·lecció Textos A Part, Teatre
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L
es companyies ambu-
lants que anaven de
poble en poble amb la
seva barraqueta de fi-
ra portaven sovint

una mica d’imaginació en zo-
nes de penúria. La seva pre-
sència acostumava a trasbalsar
la somorta quotidianitat d’uns
indrets on mai no passava gai-
rebé res d’extraordinari, llevat
dels canvis provocats pel ritme
compassat de la Natura. L’au-
toritat de torn havia d’autorit-
zar l’actuació dels còmics i de
vetllar perquè la seva irrupció
en la calma somnolent no su-
posés un enrenou o una ame-
naça inacceptables a l’ordre o a
la moral establertes. Els còmics
feien plorar o feien riure, però
rarament deixaven indiferents
uns espectadors poc avesats a
les seves meravelles o a les se-
ves mentides. Després vingué
el cinema i féu una competèn-
cia tan gran a les companyies
de teatre nòmada que acabà
per desvirtuar-les o fer-les des-
aparèixer.

Ultramarins recrea la història
de dos còmics ambulants (Pare
i Filla) que van a raure en un
poblet de muntanya, ben lluny

del mar, abandonat de la mà
dels déus. La petita companyia
porta “l’esperit del mar” als
indrets més recòndits de l’in-
terior. Viatja en un vell Pegaso
i presenta el seu insòlit espec-
tacle en una carpa. Un Venedor
també rodamón, capaç de
comprar i vendre el producte
més inversemblant, es creua
en el seu camí i modifica
substancialment la relació i el
destí dels dos còmics. Com a El
viaje a ninguna parte, de Fer-
nando Fernán-Gómez, s’hi in-
sinua de manera subreptícia el
món perdut d’uns còmics am-
bulants en un temps de misè-
ries col·lectives. Però Zarzoso
no s’interessa per la vessant
social o antropològica dels cò-
mics, sinó per la seva condició
d’agents d’intercanvi, sigui de
ficcions ultramarines, de sen-
timents imprecisos o de peces
de roba en el mercat dels en-
cants.

DIÀLEGS AMBIGUS
Zarzoso parteix de la història
dels còmics i la revesteix de
contalles que van escampant
pistes perquè el lector/especta-
dor pugui acabar de copsar tot
allò que no s’explicita volgu-

dament. Els diàlegs dels perso-
natges mantenen sempre
l’ambigüitat suficient per es-
camotejar punts foscos i salva-
guardar l’enigma que semblen
amagar. L’evolució de la trama,
al seu torn, deixa fils enlaire
per recollir-los després, articu-
la la història en una suma de
seqüències breus, retallades al
mil·límetre, i no deixa res lliu-
rat a l’atzar. L’operació drama-
túrgica sostreu de tota la his-
tòria possible, intuïda, tan sols
aquells fragments que perme-
tin reconstruir-la des d’òpti-
ques diferents, segons la tra-
vessia imaginària que cada
lector/espectador és capaç d’a-
venturar-se a fer.

La peça de Zarzoso crea, des
de l’estricte realisme, una at-
mosfera de pressentiments i de
significats opacs amb un mí-
nim d’elements que dosifica al
llarg de les escenes (l’olor in-
tensa, les mosques emprenya-
dores, els lladrucs insistents
del gos...). Els personatges
transmeten amb el seu neguit
aquesta sensació d’ofegament,
de tensió, que els causa l’en-
torn (un poble aïllat, perdut,
en un lloc inhòspit de l’interi-
or; una fonda miserable, gai-

rebé insalubre...) i la gent que
hi viu (absent a escena, però
present en forma de remors
comminatòries). Es tracta de
personatges a la intempèrie
que són conscients de la seva
vulnerabilitat, de la seva fata-
litat, i miren de resguar-
dar-se’n tant com poden. No
són pas extraordinaris, tot i
que, immersos en la ficció, te-
nen un deix de misteri que els
fa excepcionals.

PRESENTACIÓ ESPLÈNDIDA
Ultramarins cerca des de l’es-
plèndida presentació inicial
una molt ben treballada com-
plicitat amb el públic. La Filla
s’hi adreça en la primera se-
qüència i la darrera, i entremig
s’esdevé la història en una
progressió lògica en què s’insi-
nuen els canvis més que no pas
es diuen. Si l’escena inicial obre
la ficció amb tot d’expectatives
apuntades, la final la tanca
amb una arenga que acaba
d’arrodonir el sentit de l’al·le-
goria i desbarata tota pretensió
de vàcua transcendència. El
teatre és també, al cap i a la fi,
un intercanvi més o menys re-
eixit. I un autor que escriu amb
la mirada clavada a l’escena no

oblida que aquest intercanvi
necessita de l’atenció còmplice
del qui està expectant a l’altra
banda.

La diferència entre Ultrama-
rins i algunes de les peces de
l’anomenada “dramatúrgia de
la perplexitat” és que Zarzoso
entén aquesta perplexitat com
un punt de partida i no pas
d’arribada. És un tret que el
desmarca d’altres propostes: el
desplegament dels elements
de la ficció no es fa pel mer joc
i prou, sinó perquè serveixi
d’estímul per a la descoberta.
L’opció de Zarzoso, si bé se
serveix dels mateixos mecanis-
mes dramatúrgics que han
commocionat la darrera ten-
dència del teatre català, no s’hi
recrea. Intenta d’apuntar, amb
perspicàcia, al malestar intel-
lectual del lector/espectador i,
per tant, a l’exercici lliure del
pensament, per vivificar-lo, per
provocar-lo, per trobar-ne sen-
tits insospitats. Al darrere no
hi ha el buit, la maleïda rela-
tivitat de tot plegat, sinó idees,
un discurs obert, un pensa-
ment fet. Perquè no tot és re-
latiu, sinó que depèn de les
relacions que establim amb
una realitat que no ens és ali-
ena. I ja és sabut que tampoc
no tot és unívoc, simple o
maniqueu (curiosament, la
ideologia dominant s’entesta
a negar les altres i a apropi-
ar-se de tota veritat), sinó que
acostuma a ser d’una comple-
xitat i varietat gratificants.
Com el mar.


