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Roddy Doyle mostra a la seva última novel·la la psicologia d’un personatge violent

La patata calenta
N A R R A T I V A

A I D A S E G U R A

Roddy Doyle, Una estrella que es diu Henry.
Traducció d’Ernest Riera. Edicions 62.

Barcelona, 2000.

L’
escriptor irlandès Roddy Doy-
le s’allunya a Una estrella que es
diu Henry dels drames famili-
ars simpàtics i entranyables
que caracteritzaven les seves

anteriors novel·les, sobretot les que formen
la Trilogia de Barrytown (The Commitments, The
Snapper i The Van). Al seu últim llibre Doyle
fa una aposta arriscada: bastir en primera
persona la història d’un personatge violent
amb qui ens és difícil identificar-nos o
sentir-hi empatia.

El protagonista de la novel·la neix a Du-
blín l’any 1900, quan la ciutat era una
mena de Tercer Món dins l’Imperi Britànic.
Victòria d’Anglaterra, coneguda a Irlanda
com la Reina de la Fam, continua aplicant
una política colonialista sobre el país,
agreujant la misèria que ja l’afectava des
de la crisi de la patata. En aquest context
comença la vida de Henry Smart, enmig
d’una pobresa extrema que altres escrip-
tors irlandesos, sobretot Frank McCourt a
Les cendres de l’Àngela, han retratat magis-
tralment.

Aprenent a sobreviure envoltat de ma-
lalties i mort, s’adonarà ben aviat que en
aquesta vida ell no hi té res a perdre. Quan
es malviu amb la immundícia fins a les
orelles, una capa de més o de menys no es
nota. Aquesta situació el portarà amb els
rebels nacionalistes a l’oficina postal de
Dublín, el dilluns de Pasqua de 1916. És el
soldat perfecte, sense res que li faci por ni
ningú que l’esperi a casa. Els líders de l’ai-
xecament (James Connolly, Éamon De Va-
lera, MacDiarmada...) l’admiren i l’aprecïen
perquè és carn de canó magnífica per a la
causa: joveníssim, temerari, violent... L’ú-
nic que posseeix és la seva pròpia vida, i
està disposat a perdre-la per aconseguir la
llibertat d’Irlanda. Es converteix en un
pistoler de l’IRA i en una llegenda després
de fugir del pati d’execucions instants
abans que els britànics l’afusellin.

Fins aquí tot encaixa. Si Henry Smart es
dedica a estellar caps amb la cama de fusta
que li va deixar el seu pare abans de desa-
parèixer per sempre és perquè ha tingut
una vida gossa, perquè el seu estimat ger-
mà petit va morir de tuberculosi, perquè
els britànics només han comès injustícies
contra el poble irlandès. Perquè el fi justi-
fica els mitjans i de vegades no hi ha més
remei que ser cruel per aconseguir justícia.

SENSE MOTIVACIONS POLÍTIQUES
Però el protagonista d’aquesta història ens
diu ben aviat que Irlanda li importa una
merda. És un de tants que en aquells mo-
ments d’injustícies es van involucrar en la
lluita armada sense estar políticament
motivats. Ell actua per ressentiment i no
pas per idealisme. Al principi del llibre, la
descripció detallada de les condicions in-
humanes en què viu Henry fa que ens
sembli bé la seva lluita. El justifiquem en-
cara que els mètodes que utilitza siguin
moralment reprobables. Però quan Smart
diu que Irlanda li importa una merda,
Roddy Doyle ens fa reflexionar sobre una
qüestió difícil. ¿És menys greu la violència
quan hi ha una finalitat aparentment jus-
ta? Perquè si Henry es cregués la causa ir-
landesa, ¿les seves accions ens semblarien
menys inacceptables?

Doyle encara va més enllà presen-

tant-nos alguns dels dirigents republicans
com uns cínics que saben molt bé al joc
que juguen, provocant els britànics perquè
aquests siguin especialment cruels. “Ne-
cessitem represàlies i víctimes innocents i
atrocitats, i necessitem que ens les oferei-
xin ells mateixos”, diu un teòric de l’IRA.
Quan l’acció degenera cap a un ball d’exe-
cucions i contraexecucions i represàlies i
contrarepresàlies, Henry Smart plega.

I fa bé perquè han posat preu al seu cap,
i no pas els britànics. A l’ambient s’ensu-
men aires de pacte per proclamar una Ir-
landa lliure i Henry s’adona que ha estat
un esclau tots aquests anys de lluita. Un
esclau d’uns personatges que, un cop
aconsegueixin el poder, faran que tot con-
tinuï igual però amb un nom diferent.

Roddy Doyle exposa a Una estrella que es
diu Henry la seva particular visió de la lluita
del nacionalisme irlandès, una visió que no
deu haver estat gaire ben rebuda en alguns
sectors del seu país. I aquesta és només la
primera part d’una sèrie de novel·les his-
tòriques que l’autor pensa escriure amb
Henry Smart de protagonista. De moment
està treballant en la segona, que sembla
que també tindrà l’estil narratiu hereu de
Dickens que ja trobem a Una estrella que es
diu Henry, un estil molt allunyat de les seves
anteriors novel·les, escrites amb diàlegs
gairebé del principi al final.

Doyle està lligat al món del cinema. Pri-
mer perquè escriu en un llenguatge molt
cinematogràfic, amb l’acció dividida en

escenes i un ús gairebé total del diàleg,
però sobretot perquè fins avui s’han fet
pel·lícules de tres de les seves novel·les: The
Commitments (dirigida per Alan Parker), The
Snapper (dirigida per Stephen Frears i tra-
duïda aquí com a Cafè irlandès) i The Van
(també dirigida per Frears).

Aquestes tres novel·les són les que for-
men la Trilogia de Barrytown, ambientada en
un suburbi dublinès fictici on els perso-
natges de Doyle lluiten per sobreviure en-
mig de la pobresa i el caos sense perdre el
sentit de l’humor i la tendresa.

GUANYADOR DEL BOOKER 1993
El 1993 Doyle va guanyar el premi Booker
amb Paddy Clarke ha, ha, ha, cosa que el va
decidir a deixar de donar classes d’anglès i
geografia per dedicar-se només a escriure.
El 1996 va aparèixer La dona que ensopegava
amb les portes, mal rebuda pels integristes
catòlics irlandesos perquè qüestionava la
irrevocabilitat del matrimoni, plantejant
la història d’una dona que decideix divor-
ciar-se del seu marit cansada de les seves
pallisses.

A cada nova novel·la, Roddy Doyle s’ha
allunyat més de la suma genuïnament ir-
landesa de condicions adverses i sentit de
l’humor. Els seus personatges han anat
guanyant profunditat i el seu estil s’ha fet
més complex i menys frívol. La comèdia
costumista se li ha quedat petita o, com
diu ell mateix, és absurd escriure el mateix
llibre una vegada i una altra.

P O E S I A

Els camins
de l’escèptic
C O N C H A G A R C Í A

Ramón Andrés, L’amplitud del
límit. DVD Editorial.

Barcelona, 2000.

E
n el tercer recull de
poemes de Ramón
Andrés (Pamplona,
1955) veiem com es
consolida un discurs

poètic molt personal que ja es-
tava definit en els seus anteriors
llibres, sobretot en el que va
guanyar el Ciutat de Còrdova el
1994, La línea de las cosas. Poemes
de tall narratiu evocadors d’un
món anomenat per un individu
poètic que es vinculava a la na-
tura, sense perdre mai de vista
la nostra tradició occidental:
Bernat Metge, Properci, Tasso,
Dylan Thomas... A El límite y la
amplitud Ramón Andrés ens
porta una altra vegada a una
visió humanista i dolorosa de
l’existència (deliberadament re-
lacionada amb el títol d’aquest
recull de poemes). La paradoxa
és que el concepte d’amplitud
té un límit, i alhora l’un i l’altre
estan integrats en la mateixa
realitat. Diguem que les dues
certeses situen el poeta en un
dilema existencial: “En no ser re-
cordado estará mi recuerdo”, ens
diu en el primer vers. La matei-
xa naturalesa humana ens im-
pedeix una immortalitat que
no obstant el poeta reclama per
tot el que li va succeir i li suc-
ceirà. La consciència de l’efímer
dóna lloc a dos plànols entre-
creuats en un lloc que només és
possible dins del poema: “Prosi-
ga a pie lo que empezó en el sueño”.
I en el somni, tal com també ho
va fer Whitman, el poeta és ca-
paç de convertir-se en la veu del
riu, i introduir-se en l’essència
dels arbres, també en el ventre
matern, així com en el moment
aquell on tot va començar: “Subí
al pasado, vi el ahora, el centro. / Era
el segundo día de las aves, / el quinto
del laurel y el meridiano, / el grosor
del invierno, la yeguada, / vacián-
dose los odres de los valles / en las
bocas del júbilo, en los deltas [...]”. La
clara consciència que és una
part de l’univers no el fa retro-
treure’s i la seva mirada és ca-
paç d’abastar-ho tot. Poc amic
d’entrar en modes contempo-
rànies, la seva veu sembla venir
de lluny per recordar-nos que
encara romanen símbols i
imatges que avui es rebutgen
com si no formessin part de la
nostra pròpia història. A mi
m’agraden molt les metàfores
d’aquells llocs que ja gairebé
cap poeta imagina com part de
nosaltres. Ell ens recorda que el
cel i la terra segueixen existint
metafòricament, i aquesta divi-
sió subratlla tant els espectres
de la por com els somnis que
abracen les diferents edats de
les que estem fets. Per això, la
mirada de Ramón Andrés no és
mesquina ni s’atura en un ma-
teix programa: “Cada giro del
mundo es un olvido, / una piedra
arrojada hasta alcanzarnos [...]”.


