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El narrador italià Pier Vittorio Tondelli

La cambra
entreoberta

N A R R A T I V A

E D U A R D E S C O F F E T

Tondelli va
aconseguir
sorprendre,
esdevenir un
referent per a
les joves
generacions
d’escriptors i
lectors italians
dels vuitanta

Pier Vittorio Tondelli,
Habitacions separades.
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E
ra una d’aquelles
traduccions que
d’una manera evi-
dent, i com tantes
d’altres, faltava al

prestatge dels llibres impres-
cindibles de la narrativa ita-
liana dels vuitanta. La recep-
ció de Tondelli, més enllà de
l’eco imparable del seu pri-
mer llibre, Altri libertini
(1980), ha estat desigual. Els
nous llibertins va ser publicat
de seguida, el 82, en castellà
per Anagrama i uns anys més
tard en català a Laia. En cata-
là, la llista s’amplia a Pao Pao,
la primera novel·la després
del seu debut, i a Rímini, tots
publicats a finals dels vuitan-
ta per les dinàmiques col·lec-
cions de narrativa que dirigia
Pilar Rahola. Actualment, la
majoria estan exhaurits o re-
sulten difícils de trobar. Ara
tenim una excusa per tornar
a parlar de Tondelli i per
dreçar de nou la mirada a la
seva narrativa: Camere separa-
te, un dels darrers llibres i el
més complet de Tondelli, ha
vist la llum en català.

Tondelli és un dels grans
noms de la narrativa italiana
dels vuitanta, al costat d’An-
drea De Carlo, Danielle Del
Giudice i Marco Lodoli, tots
ells representants de les no-
ves veus que als vuitanta van
sacsejar la narrativa amb una
veu pròpia i desbocada i amb
unes mirades crues d’una re-
alitat que fins llavors havia
entrat de puntetes a les pàgi-
nes de la literatura italiana, i
sobretot en el cas de Tondelli.
En un ambient literari un poc
ensopit, amb unes avant-
guardes literàries que d’ençà
de les propostes poètiques del
Gruppo 63 no havia aportat
gaire cosa, Tondelli va acon-
seguir sorprendre, esdevenir
un referent per a les joves
generacions d’escriptors i
lectors italians dels vuitanta
i, amb Camere separate, col·lo-
car-se com un escriptor in-
discutible. I és que Tondelli
dibuixa un recorregut que va
de l’abrandament i l’astora-
ment d’Altri libertini a la ma-
duresa i la introspecció de
Camere separate.

A Altri libertini, un jove
Tondelli de només 25 anys
presentava sis narracions
breus en què descobria els
ambients més sòrdids i una
galeria de personatges a con-
tracorrent: un retrat personal
de la seva terra i dels mites
generacionals. Tondelli es li-
mitava, i els parentius amb

Kerouac o Burroughs són evi-
dents però no definitius, a
descriure allò que vivia en
pròpia carn: la inestabilitat i
el viatge ciutat rere ciutat, les
drogues i la descoberta, l’ho-
mosexualitat, els referents de
la cultura pop. En definitva,
les il·lusions i les angoixes
d’una generació arriscada i
sense pors, innocent en certa
mesura, de la qual ben pocs
han sobreviscut. Amb Pao Pao,
la seva obra es va consolidar i,
amb el tema de l’homosexua-
litat al servei militar, va
aconseguir demostrar que la
seva proposta anava més en-
llà d’una galeria de personat-
ges i situacions.

DESACOMPLEXAT
Tondelli, fortament lligat a la
seva ciutat, Corregio de l’E-
mília, i a la peregrinació per-
manent, a la literatura bate-
gant però també al cinema i a
la música, va aparèixer com
una personalitat abrupta,
desacomplexada i inevitable-
ment polèmica. Amb Camere
separate, un cop havia esde-
vingut ja un nom ben cone-
gut, però, va acabar d’arro-
donir la seva carrera literària.
I la va cloure, en certa mesu-
ra, ja que va morir un parell
d’anys més tard, el 1991, de
sida.

Habitacions separades és la
història de Leo, un jove es-
criptor italià que es guanya la
vida escrivint articles i se la

passa viatjant contínuament
com si cap ciutat al món fos
capaç de retenir-lo més d’uns
mesos. Leo, que acaba de sor-
tir d’una relació amorosa
turbulenta i nociva, s’enamo-
ra a París de Thomas, un jove
estudiant alemany a qui s’en-
trega en cos i ànima, si bé més
en ànima que en cos en una
articulació del desig amorós
que només al final de tot ple-
gat arribarà a comprendre.
Això farà que la relació es ca-
racteritzi pels encontres gai-
rebé fugissers que mantenen
Leo i Thomas sempre en ciu-
tats diferents. Però Thomas,
que ha omplert de vida la vida
de Leo, l’omplirà també de
mort quan el deixarà, vícti-
ma, tot i que no ho explicita,
de sida. Leo no aconseguirà
mai refer-se’n del tot, d’a-
questa pèrdua, la qual li crea
un buit existencial, igual que
mai no s’ha refet del tot del
fet mateix d’haver nascut en
un món que no sent seu per-
què no es pot fer acollir per
ell: s’ha sabut sempre incapaç
d’adaptar-se al món de fora i
ara, després de la mort de
Thomas, continuarà lluitant,
com ha fet des de sempre, per
fer-se un lloc en el seu món de

dins. I l’escriptura serà l’úni-
ca arma de què disposarà.

Amb una història que bas-
cula entre l’autobiografia i la
ficció, Tondelli creix perso-
nalment i també literària-
ment, encara que també hi
podem entreveure algunes
pors i alguns silencis. Ja ha
perdut el to impetuós de les
seves primeres obres, tot i que
conserva, en el record dels
seus protagonistes, capítols
que ens hi remeten, i mira, no
sense ambició, cap endins.
L’acció, que aquí, com la me-
mòria, fa connexions que no
tenen res a veure amb la line-
alitat, és breu i el que compta
són les reflexions sobre l’amor
en general i el que hi pot ha-
ver entre dos homes en con-
cret, sobre la necessitat de
l’altre i de l’acceptació, sobre
l’aïllament i, en definitiva, so-
bre l’espai personal que de-
fuig els convencionalismes i
en el qual els noms esdevenen
històries encarnades que en-
tren irremeiablement en la
seva vida. I el que compta
també són els trenta anys des
dels quals l’escriu: un jove que
ja no se sent tan jove i que
necessita mirar enrere, potser
d’una manera diferent.

Habitacions separades són les
que ocupen Thomas i Leo. Se-
parades, perquè tot i que
s’estimen com mai havien es-
timat ningú, Leo sap que no
pot construir una vida en co-
mú amb ell, que la distància
geogràfica i les trobades en
diferents ciutats europees,
més que no debilitar el seu
amor, l’enforteix i el fa possi-
ble. I separades també perquè
Leo té dubtes sobre l’accepta-
ció pública de la seva vida
amb Thomas. El llibre va més
enllà de la reflexió sobre la
condició homosexual i és més
que un referent de la litera-
tura queer, però l’acceptació i
la construcció d’un model per
a una relació per a la qual no
té models ocupen un bon es-
pai. És cert que potser algu-
nes de les reflexions que fa a
hores d’ara queden fora de
lloc, superades en certa me-
sura, però el llenguatge ela-
borat, ric i matisat de Tonde-
lli i la voluntat d’atènyer els
temes de l’amor i la mort per
damunt de tota particularitat
fa que es mantinguin vives.
Hi barreja un llenguatge
summament reflexiu amb un
vocabulari ample i obert i
amb unes escenes que van
enfora i endins i sempre re-
meten a un mateix personat-
ge. I tot i que la traducció és a
grans trets correcta, alguns
matisos i subtileses de la seva
deu verbal es perden en la
versió catalana.

Tondelli és, doncs, un es-
criptor indiscutible, amb un
centre d’estudis dedicat a la
seva obra, fins i tot. Un autor
amb una obra que mai va pa-
rar de créixer. Molt crítics han
assenyalat l’ambició –amb
objectius satisfets– que repre-
sentava la novel·la i el creixe-
ment que Tondelli hi experi-
menta. Així doncs, aquest Ha-
bitacions separades pot ser una
bona via per entrar en el seu
món, però sense descuidar
obres de la seva primera època
com Pao pao o Els nous llibertins,
sense les quals ens faríem una
visió esquarterada del món de
Tondelli i de l’aportació a la
narrativa italiana que va re-
presentar.


