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“No perdono a l’escoltisme el
puritanisme i la hipocresia sexual”

L O U R D E S D O M Í N G U E Z

Lluís Maria Todó acaba de publicar la seva
quarta novel·la, ‘El cant dels adéus’
(Columna). A l’obra, que pren com a
escenari per a la trama el barri de la Salut
de Barcelona durant l’any 1964, l’autor
reflexiona sobre el moviment escolta català
i el despertar de la consciència sexual en
l’adolescència. Todó, que ha traduït al
català els autors francesos més rellevants,
va ser finalista del premi Sant Jordi de
novel·la el 1994 amb ‘El joc del mentider’

L.D. Per què va decidir abordar el
tema de l’escoltisme a ‘El cant dels
adéus’?
L.M.T. Jo sempre parteixo com a
mínim de dues idees a l’hora
d’escriure una novel·la. En
aquest cas, la primera va ser
parlar de l’adolescència i del
despertar de la sexualitat, i, la
segona, escriure sobre l’escol-
tisme, que era un tema que
m’anava molt bé per parlar
del projecte nacionalista ca-
talà que s’estava gestant a fi-
nals de la dècada dels seixan-
ta. És curiós que l’escoltisme
sigui una matèria verge en la
ficció en català, si tenim en
compte que ha estat un mo-
viment molt important en la
constitució de la Catalunya
actual.
L.D. Per què pensa que és un tema
tabú a la nostra literatura?
L.M.T. No t’ho sabria dir, però
potser perquè a la gent li fa
una mica de vergonya recor-
dar uns rituals que ara s’han
convertit en ridículs. Jo ad-
meto que per parlar de l’es-

coltisme he hagut de vèncer
un cert pudor, perquè
aquells pantalonets curts,
aquelles cançons boyscouts i
kumbes actualment són ob-
jecte de burla. Però, mira, al
final vaig pensar que podia
ser interessant si en parlava
d’una manera simpàtica pe-
rò alhora amb una certa dis-
tància irònica i amb una ac-
titud crítica. Sense sarcasme
pallasso, però.
L.D. Coneix personalment i a fons el
tema de l’escoltisme. No li deu
haver fet falta un gran treball de
documentació...
L.M.T. No, la veritat és que no
m’he hagut de documentar
gens, perquè a casa tots cinc
germans hem conegut l’escol-
tisme des de petits. Vaig ser
escolta des dels 7 anys fins als
16 i els meus pares hi estaven
molt ficats, és a dir, que tenia
material de sobre a la meva
memòria.
L.D. Hi deu haver bastant de vostè,
doncs, en el personatge de Daniel
Lledó, l’adolescent protagonista...

L.M.T. Sí, jo m’hi reconec, so-
bretot pel que fa referència al
descobriment i la consciència
de la pròpia sexualitat. Allò de
saber, però no voler saber. Jo
advertia que podia ser homo-
sexual, però preferia no aca-

bar d’assabentar-me’n del tot,
perquè veia que el que jo in-
tuïa era contrari al que s’es-
perava de mi. Per això vaig
passar uns anys a cavall entre
la consciència i la ignorància.
Suposo que és una cosa que

han patit molts gais i moltes
lesbianes i que només es pot
explicar mitjançant una fic-
ció. El que passa és que en els
anys seixanta la repressió se-
xual era tan forta que el pro-
blema era molt més greu que
en l’actualitat. Per això a la
novel·la insisteixo tant en els
ideals de puritanisme i en la
hipocresia sexual del movi-
ment escolta d’aquella època.
L.D. Ho fa amb ànim de revenja?
Per passar comptes, potser?
L.M.T. De l’escoltisme i de l’es-
cola laica i catalanista n’he
tret coses molt positives, com
per exemple un amor perdu-
rable per la natura i les ex-
cursions al camp, però el que
no els perdonaré mai és el seu
puritanisme sexual. Aquesta
puresa que predicaven mos-
trava que en realitat no eren
tan laics com aparentaven.
Mira, només que algú m’ha-
gués dit als meus 13 o 14 anys
que l’homosexualitat és una
orientació sexual innata igual
de vàlida que l’heterosexuali-
tat, m’haurien estalviat un
munt d’angoixes, mentides i
embolics mentals. I aquesta és
una espina que tenia clavada i
que ara m’he tret.
L.D. S’ho ha pres com una causa?
L.M.T. Sí. Alguns em diuen: “És
que tu ets molt militant!”. Jo
penso que queden poques cau-
ses i que aquesta és una de les
que encara estan pendents. I
com a més a més és la meva...
Per això no amago que denun-
cio la injustícia flagrant d’im-
posar l’heterosexualitat com
l’única sexualitat existent.

Les edats del despertar
sexual i la novel·la

➤ Quan el 1992 Lluís Maria Todó
(Barcelona, 1950) va fer el seu debut
literari amb la novel·la Els plaers ficticis,
algun crític el va qualificar d’afrance-
sat. No és gens estrany, ja que és doctor
en filologia francesa, ha exercit de
professor de literatura d’aquesta llen-
gua durant més de 20 anys i ha traduït
obres de clàssics del país veí com ara
Bossuet, Balzac, Maupassant i Flaubert.

REIVINDICACIÓ HOMOSEXUAL
Però Todó no s’ha dedicat només a
traduir, sinó que també ha escrit fic-
ció pròpia. De moment, ha publicat
quatre novel·les i en totes l’univers gai

o el món de l’homosexualitat sempre
hi tenen paper. De fet, amb els seus
tres primers títols, Els plaers ficticis
(Columna, 1992), El joc del mentider
(Columna, 1994; finalista del premi
Sant Jordi) i L’adoració perpètua (Co-
lumna, 1997), l’autor constitueix una
mena de trilogia sobre les edats del
desig sexual. Així, si la primera no-
vel·la se centra en el despertar sexual
d’uns adolescents, la segona mostra
les relacions llibertines de tres adults
(a l’estil de Les amistats perilloses),
mentre que L’adoració perpètua ens
parla de l’amor d’un home ja madur
per un jove.

Ara, amb El cant dels adéus, Lluís
Maria Todó reprèn l’edat adolescent
amb les figures de Daniel Lledó i Mi-
quel Pijoan. El llibre mostra com els
dos joves viuran la seva experiència a
l’agrupament escolta Josep Carner de
manera molt diferent, ja que Daniel,
el veritable protagonista, es refugiarà
en els valors puritans defensats per
l’escoltisme per ignorar les seves in-
clinacions homosexuals que tot just
comença a intuir.

CRÍTIQUES I DISSECCIONS
Però la novel·la de Todó no gira només
al voltant del tema del despertar de la
consciència sexual. Tampoc no es li-
mita a criticar l’excessiu puritanisme
i els tics militaristes de l’escoltisme ni
es conforma a mostrar l’escola laica i
catalana de l’època, sinó que alhora
pretén disseccionar la burgesia del
barri de la Salut a través d’una colla de

famílies que són un clar exponent del
projecte nacional català que comen-
çava a forjar-se a mitjans dels anys
seixanta.

Lluís Maria Todó tracta tots aquests
aspectes mitjançant la mirada d’un
narrador omniscient, que des de la
distància adopta una actitud més avi-
at burleta que li serveix per criticar
tota una sèrie de tòpics de les famílies
catalanistes i burgeses protagonistes
del llibre.

El cant dels adéus pot resultar, per
tant, una obra incòmoda, sobretot per
a aquells que es reconeguin en els
clixés i els llocs comuns que Todó
critica del catalanisme pijo d’aquells
anys. Però, ja se sap, de vegades cal
superar la nosa per descobrir que
aquest escriptor ens ha volgut mos-
trar coses que poden fer que veiem el
nostre passat més pròxim d’una altra
manera.


