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Matthew Tree ha recorregut Catalunya en transport públic per escriure un llibre

A vista d’anglès

A S S A I G

X A V I E R G A R C Í A

Matthew Tree, Cat. Un anglès
viatja per Catalunya per veure si
existeix. Col·lecció Columna de

viatge. Columna.

Barcelona, 2000.

C
at. Un anglès viatja per Ca-
talunya per veure si existeix
és un llibre que, en certa
manera, aporta un re-
novat aire, i no poc, a

l’enrarit ambient d’una literatura
de viatges casolana que, ja fa al-
gun temps, no surt ni de pícnic.
Un llibre que, sense excessives
pretensions d’alta literatura,
apunta des d’un principi certa
ambigüitat tant de continguts
com de forma, tal vegada, la ma-
teixa que l’autor observa en els
catalans.

Això, perquè a), si bé Cat podrí-
em situar-lo en aquella llarga llis-
ta que la crítica ufanosa retola
amb el lema de “la mirada es-
trangera” –aquella que va del
Quixot a Simenon tot passant per
G. Casanova, Stendhal, Mérimée,
Irving, Kessell, Orwell, Malraux,
Gide, Huxley, Hemingway, Calvi-
no, Miller, etcètera– també és cert
que la mirada de Tree és plena de
rics matisos, tants matisos com els
16 anys que fa que aquest anglès
viu entre nosaltres. b) Perquè
l’autor vol adreçar-se a tots els
públics (“Catalans! Això és –o vol
ser– per a tots vosaltres”) i, per
tant, “és un comentari no parti-
dista” que dóna peu, ni que sigui
amb grans dosis d’humor, a eva-
sives com ara quan comenta la fi-
gura de l’exministre Josep Borrell
i acaba amb la següent afirmació:
“En poques paraules, ser català i
no voler saber res de Catalunya
com a país, és una altra manera de
ser ben català” i, en canvi, admira
la posició, que el llibre apunta
ideològica, de Quimi Portet quan
va decidir d’abandonar el grup El
Último de la Fila perquè “se sentia

fora de lloc, perquè ell [Quimi]
estava participant en aplecs fla-
menquistes o al costat de cantants
espanyols de dretes”. D’aquesta
manera, l’autor s’escapoleix, al-
menys en aquest aspecte, de l’au-
toretrat, i s’allunya del concepte
de nació tot apropant-se al de no-
ció i fa del seu document, que
podia haver estat un assaig an-
tropològic o un líric llibre d’es-
tampes urbanes, un treball proper
a la divulgació periodística sota
l’empara d’una objectiva mirada
panòptica més pròxima als indi-
vidus que al territori, en definiti-
va, més social que històrica.

A LA RECERCA D’UN JO
Una ambigüitat que plana al llarg
de tot el llibre i que mostra, tal
vegada, l’amfibologia, pretesa o
no, del subtítol –qui existeix, Ca-
talunya o l’anglès?– perquè, al
capdavall, aquest llibre també és
la recerca d’un jo, un viatjar en-
fora per viatjar endins d’un ma-
teix, la recerca de l’altre per re-
descobrir un personatge que, més
o menys, ha abandonat la seva
cultura per una altra de caràcter
molt més minoritari. Fet que
apunta cert romanticisme en un
llibre que es vol, i és fins a cert
punt, renovador del gènere i que
per aquesta raó, ara sí, l’autor
apareix com un Guadiana al llarg
del llibre mitjançant una des-
cripció física del narrador/autor
(p. 25), o un autoretrat dels seus
desitjos (p. 63 i 82) o, la seva dè-
ria, com a anglès que és, per la
cervesa (en pàgina i mitja, unes
disset mitjanetes; pp. 66-67) o,
quan “al llit, provant de dormir
sentint com els últims vestigis de
la personalitat surten per orificis
del cos com una fuita de gas pu-
dent”, exemple d’una escatologia
que travessa tota la narració el
màxim exponent de la qual seria
aquella que compara un cemen-
tiri amb un pipican (p. 102) o, per
posar un darrer exemple, una
declaració de conviccions antifei-
xistes (p. 136).

També, ambigüitat o basarisme
narratiu, al qual ens té acostu-
mats la literatura de viatges, ca-
racteritza formalment aquest Cat.
En destacaré, per raons d’espai,
només tres dels tòpics d’aquest
gènere que es recullen en el llibre
que ens ocupa: 1) L’aire autobio-
gràfic i l’estructura formal de di-
etari la datació del qual precisa
com a element formal, li atorga
sinceritat (“¿per què escriure no-
vel·les si es pot dir la veritat?”).
Subjectivitat, a més, que en una
sostinguda emoció provoca els
moments més lírics del llibre (p.
41-42). 2) L’esplín o la tòpica ma-
lenconia del viatger que cerca
amb neguit el lloc ideal per viure
(p. 63) i, alhora, desaprova l’actual
residència (pp. 67 i 143), es tras-
muda, en el cas de Tree, al cap i a
la fi viatger modern dels nostres
dies, en una soledat compartida
amb la donzella dels cinc dits i,
més que en neguit, se’ns mostra
en frenètic estrès rere la “caça i
captura” dels horaris de la Renfe o
l’Alsina que, gràcies a grans dosis
d’humor i de pseudodeclaracions
d’amor irònic (p. 48-49), no podem
qualificar de kafkians. I, en resum,
3) aquesta intensa aparició del jo
narratiu, mitjançant la pròpia re-
cerca tot assumint l’alteritat, con-
dueix la lectura no cap a una mi-
rada de l’estranger sinó cap a una
visió o “punt culminant d’una
llarga història d’amor”.

I, a la fi, també com força lite-
ratura d’aquest gènere, si les ca-
racterístiques del viatge plauen a
algun possible lector (“en trans-
port públic sempre”, “a la deriva a
través del país” i “com un espia,
doncs, si es vol, però no pas com
un investigador, un informador,
un delator”), hom podrà viatjar a
un “món assolellat de causes frà-
gils”. Entrar en una “particular
terra de llegendes” sense mirar
enrere perquè, amb paraules de
Matthew Tree: “Les vistes d’ara i
les vistes dels records en fonen” o,
com també recorda un gairebé
tòpic, tot temps és irredimible.

T E A T R E

Memòria de l’horror
F R A N C E S C F O G U E T

Bienve Moya, Ànima malalta. Textos a Part, Teatre
Contemporani. Arola. Tarragona, 2001.

T
otes les històries que el teatre manlleva de la
realitat i transforma en ficció passen per un
sedàs que les recrea i les fa, gairebé sempre, més
admissibles que el real. Potser perquè el real
supera amb escreix tot intent d’imaginar-lo, i la

ficció sempre té el do de mantenir-se més enllà del bé i
del mal, de conservar la seva impunitat aparent. Aquesta
operació dóna lloc, sovint, a recreacions que s’acosten
tant al real que transmeten el vòmit que causaria parti-
cipar de la realitat imaginada.

Ànima malalta, de Bienve Moya (Vilanova i la Geltrú,
1944), s’inspira en una víctima de l’horror per bastir una
història sobre la possibilitat o impossibilitat d’assumir-lo.
El retrobament de dues amigues de joventut, Edda i
Amàlia, després de molts anys de perdre el contacte, és
el pretext per rememorar el passat i enfrontar-se amb el
present. Edda se sent atemorida per una experiència
profundament dolorosa que li ha malmès l’ànima i que
s’entesta a enterrar. Atrapada per l’horror, traumatitzada
per tot el que ha viscut, pot començar a assumir el passat
quan, amb l’ajuda d’Amàlia, retroba la seva joventut, refà
els fils de la memòria maculada, venç l’odi acumulat al
llarg dels anys i, finalment, opta per l’amor. És la con-
fessió del secret d’Edda vinculat a aquest passat, i les
conseqüències que se’n deriven, allò que constitueix l’eix
sobre el qual Moya fa girar la trama de l’obra.

Probablement, el més interessant d’Ànima malalta és
l’intent de personificar en dues vides diferents el vincle
íntim amb un passat col·lectiu. Amàlia i Edda són filles
d’una generació universitària que, allunyats els anys de
joventut, ha vist com s’esfondraven els seus ideals. Les
dues dones constaten que el temps s’esmuny i, irre-
versiblement, ho canvia tot: els ideals, l’amor, l’amis-
tat, els somnis. Ara bé, el pòsit de memòria que poden
tenir respecte al passat depèn, sobretot, de les experi-
ències individuals, ben diferents, que han viscut: totes
dues han lluitat en el passat per uns ideals socials, per
un desig de transformar el món, però Amàlia ha estat
protagonista d’una transició política –la de la dicta-
dura franquista a una democràcia tutelada– feta de
resignacions i d’oblits, mentre que Edda ha estat víc-
tima, en la seva pròpia pell, de la barbàrie de la dicta-
dura argentina.

Tot i l’interès i l’abast del tema, la història naufraga
per totes bandes, perquè els magnífics elements de què
disposa l’autor no troben una via adequada d’expressió
i agençament dramàtics. Hi ha, d’entrada, un problema
de registre: l’estilització dels diàlegs sovint deriva cap a
una formalitat que no s’ajusta a les situacions col·lo-
quials en què es mouen els personatges. L’obstinació a
explicitar en excés allò que, per al bé d’un drama que es
fonamenta en un enigma, hauria de romandre tan sols
insinuat, converteix els diàlegs en recreacions molt
condicionades per la voluntat de preservar-lo. El pro-
pòsit es fa massa evident: el joc de l’autor s’imposa per
damunt de l’intercanvi dialèctic i es delata a cada rè-
plica de les seves criatures. Algunes acotacions, fins i tot,
són formulades a manera d’incisos narratius que no
s’adiuen pas amb l’escriptura teatral i, en qualsevol cas,
no responen a cap deliberada exploració dels límits
franquejables dels gèneres.

El desenvolupament de la trama, per altra banda, és
massa dispers i insereix, de tant en tant, discursos
transcendents sense solta ni volta. No hi ha una aposta
clara, decidida, ni per una experimentació formal, ni
per un teatre d’idees, documental o històric. Ni tampoc
no hi ha, malgrat l’acotació final, una ambigüitat deli-
berada, construïda i elaborada, que explicaria aquesta
indefinició. Així, la pretesa projecció de la biografia de
les dues dones en un passat històric queda difuminada
sense que n’arribem a treure l’entrellat. Per què no pren
volada un cas verídic com el d’Edda, una tragèdia que té
una dimensió testimonial tan escruixidora? La caracte-
rització tènue d’Edda, com de la resta de personatges, té
rivets d’una inversemblança tal que tota la seva tragèdia
perd, dissortadament, la capacitat de commoure. És la
ficció el que la neutralitza.

No hi ha res impossible, ni en el món real, ni en el de
la ficció. Si l’autor hagués tingut la perícia de saber-nos
engalipar, seríem capaços d’empassar-nos tot això i més,
perquè, avui, no ens sorprèn que la realitat sigui més
salvatge que la ficció.


