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Aida Gómez, Carlos Saura i Manuel Quinto, autor d’‘Aurora bàrbara’

Somnis de cotó fluix
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Manuel Quinto, Aurora
bàrbara. Angle Editorial.

Barcelona, 2002.

N
o fa tampoc tants
anys, va existir una
generació que es va
haver d’enfrontar al
sistema establert i

va haver de lluitar per aconse-
guir molts drets i llibertats que
avui en dia consideraríem vi-
tals. Era una generació que fu-
mava herba, que bevia alcohol,
viatjava en la mesura que po-
dia i que esquivava les normes
a tort i a dret.

Manuel Quinto (Manresa,
1944) compagina la seva feina
de professor de francès en un
institut manresà amb la d’es-
criptor i crític de cinema. Ha
escrit quinze novel·les, algunes
adreçades a públic juvenil, així
com llibres de cinema (Reservoir
Dogs/La ley del silencio, amb col-
laboració de Gerard Quinto,
1999) i guions per a televisió
(com per exemple el guió del
telefilm Primera Jugada, dirigit
per Lluís M. Güell, per a TV3, el
1997). Quinto ha estat guardo-
nat amb diversos premis, entre
els quals destaca la Menció
d’Honor del Premi UNESCO
2001 de Literatura Infantil i
Juvenil en pro de la Tolerància
i la Pau per la seva novel·la La
noche en que Vlado se fue.

Amb Aurora bàrbara, Manuel
Quinto ens transporta als anys

70. Ens trasllada a una època
de tensions polítiques i socials
a tot Europa, però especial-
ment a Catalunya. És temps de
lluita contra el règim de Fran-
co, ja gairebé a les acaballes, i
de descoberta dels nous aires i
moviments polítics que va
destapar el Maig del 68. Amb
aquest context històric, Quinto
construeix la novel·la al voltant
d’un protagonista i la seva nò-
via Bàrbara, una jove america-
na que havia lluitat per aturar
la Guerra del Vietnam.

A part dels dos personatges
principals, l’escriptor novell i
la jove americana, a l’obra hi

intercedeixen personatges re-
als de l’època, com el director
de cinema Josep Maria Nunes,
conegut sobretot per la seva
pel·lícula Noches de vino tinto.

PERSONATGES FICTICIS
També hi apareixen un gran
nombre de personatges ficticis
que comparteixen trets co-
muns: trencadors de les con-
vencions socials establertes,
practicants del sexe alliberat,
bevedors d’alcohol i consumi-
dors de drogues. Són perso-
natges que tots sols situen l’o-
bra molt a prop de l’onada be-
atnik, tot i que no podem afir-

mar que es tracti d’una novel·la
beatnik pròpiament dita. Més
aviat parlaríem d’una novel·la
de hippies catalans.

Aurora bàrbara és una narra-
ció de viatges. En la primera
part de l’obra, els protagonis-
tes emprenen un viatge a Pra-
ga amb en Nunes. Allà assisti-
ran a una trobada europea de
cineclubs i toparan amb el rè-
gim estalinista que s’ha impo-
sat amb la invasió dels tancs
soviètics, i que posarà punt i
final a l’anomenada Primavera
de Praga. La segona part trans-
corre en un altre viatge de la
parella protagonista, ara a Ità-

lia. És en aquests país que to-
paran amb la crua realitat.
Una tragèdia personal desfarà
els seus destins i els farà re-
plantejar-se el seu futur. En
aquesta segona part, la novel-
la pren un caràcter més inti-
mista, més reflexiu i crític en-
vers una generació que va
evolucionar a partir d’una ra-
dicalitat gairebé total cap al
que ells mateixos anomena-
ren aburgesament. És el reflex
d’aquell jovent que va viure
contra el sistema i que anys
més tard, amb l’arribada de la
democràcia, s’instal·là en ell.

DOCUMENTACIÓ EXCEL·LENT
El llibre s’estructura de ma-
nera cronològica al llarg dels
dos viatges. La història es des-
envolupa gràcies al relat del
protagonista de l’obra, del
qual mai arribem a conèixer el
nom. Un dels grans triomfs
del llibre radica en l’excel·lent
tasca de documentació duta a
terme per Manuel Quinto. a
això, el lector se submergeix
en les revoltes estudiantils, en
els carrers de Praga, en la be-
llesa dels paisatges toscans i
en l’art de la ciutat de Florèn-
cia. Les nombroses referències
històriques que apareixen al
llarg de l’obra estan acurada-
ment consultades i contrasta-
des.

És en definitiva una novel·la
que aporta una gran dosi de
realisme d’una època plena de
conflictes i contradiccions so-
cials. És una visió crítica es-
crita, això sí, amb humor,
d’una generació que va lluitar
per les llibertats actuals, però
que sovint es va deixar portar
per les radicalitats i les idees
purament teòriques. “Somnis
de cotó fluix –com el mateix
autor afirma– que es dissipen
quan cal fer una aposta serio-
sa, arriscada i definitiva”.
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L’autor noruec Jostein Gaarder

Fàbrica
de fantasies
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Jostein Gaarder, El traficant de contes.
Traducció d’Anne-Lise Cloetta i Elena

Martí. Editorial Empúries.

Barcelona, 2002.

J
ostein Gaarder (Oslo, 1952) va
ser professor de filosofia i his-
tòria de les idees en un institut
noruec de segon ensenyament
durant 11 anys fins que a

meitat dels anys noranta va publicar
El món de Sofia, una mediocre novel·la,
manual de filosofia per a adolescents,
de la qual es van vendre vint-i-cinc
milions d’exemplars arreu del món.
Posteriorment, ha publicat El misteri
del solitari (1996), L’enigma i el mirall
(1997), Vita brevis (1997), El misteri de
Nadal (1997), ¿Què hi ha algú? (1998), El
palau de les granotes (1999) i Maya
(2000), obres que si no han passat
desapercebudes han tingut una dis-
cretíssima acceptació.

El traficant de contes és la història d’un
personatge amb una fantasia desbor-
dant que es fa ric venent arguments i
síntesis de novel·les i guions cinema-
togràfics als escriptors professionals. Ja
de nen, aquest personatge, dit l’Ara-
nya, era un superdotat, un petit erudit
estrany que es refugiava en la solitud.
En la seva edat adulta, l’Aranya anirà
teixint la seva xarxa de fabricant de
fantasies, sempre situat al marge de la
vida real, encara que visqui alguns

episodis amorosos. Serà a conseqüèn-
cia d’una d’aquestes històries d’amor
antigues que l’Aranya caurà en les
malles de la seva pròpia xarxa i la tra-
gèdia posarà fi al seu insòlit comerç i
a una vida artificial i eixorca.

UNA MENA D’AL·LEGORIA
En la presentació de l’edició castellana
del llibre, que l’autor va fer a Madrid,
Gaarder manifestava que la seva obra
podia ser llegida com una al·legoria
perquè defensa tendències que s’estan
produint en la societat actual. L’autor
assenyalava també que el llibre conte-
nia reflexions sobre l’honor, la vergo-
nya, la sexualitat i la família. Afirma-
cions que, una vegada llegit el llibre,
francament no acabem de veure.

Tot i que El traficant de contes és una
novel·la entretinguda, que es llegeix
amb interès, l’obra no deixa de ser
bastant mediocre. D’entrada, els argu-
ments i síntesis de novel·les que el lli-
bre conté són d’una innanitat total,

d’una ingenuïtat aclaparadora, que
sovint voregen l’infantilisme. Tota la
novel·la està amarada d’un cert didac-
tisme ben pensant amb unes lleuge-
ríssimes crítiques a la societat post-
moderna, que sonen a sermó de missa
de dotze. No sabem si per aquest di-
dactisme o per simple vanitat intel-
lectual, Gaarder no pot defugir la
temptació d’utilitzar termes savis de
dubtosa eficàcia literària com nèmesi,
isòsceles, corniculat, enurètic, higros-
copi, amniocentesi, univital·lins, epis-
temològic i metaironia entre d’altres.
La presència a tot el llarg de l’obra de
la figura d’una mena de follet, ano-
menat Metre, un homenet que porta
un barret verd de feltre i que manipula
un bastonet de bambú, incorpora a la
novel·la un element de faula que ni la
trama de l’obra ni el seu desenvolupa-
ment justifiquen.

APROXIMACIÓ SUPERFICIAL
Atesa la peculiar activitat de l’Aranya,
Gaarder intenta fer una descripció
crítica del món dels escriptors profes-
sionals i del negoci editorial, aproxi-
mació que resulta ingènua i superfici-
al. En conjunt, El traficant de contes no
passa de ser una novel·la amena, en
alguns moments enginyosa, que no
aporta res a la literatura contemporà-
nia. Tot fa pensar que l’autor no ha
pogut desempallegar-se de la rèmora
d’escriure per a adolescents o per a
persones adultes poc llegides, aptes
per empassar-se rodes de molí literàri-
es sense suc ni bruc.


