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Retrat de l’autor portuguès Eça de Queirós

Un dandi exquisit
A S S A I G

J O A N A G U T

Eça de Queirós, La
correspondència de Fradique
Mendes. Traducció de Jordi

Cerdà Subirachs. Columna.

Barcelona, 2002.

J
osé Maria Eça de Quei-
rós (Póvoa de Varzim,
Portugal, 1845 - París,
1900) va ser un dels
grans renovadors de la

literatura portuguesa. Diplo-
màtic de carrera, va viure
pràcticament sempre fora del
seu país, al qual tornava sem-
pre que en tenia ocasió per a
participar en la vida intel·lec-
tual i política del Portugal de
l’últim terç del segle XIX. Com
a escriptor, fou influït pel rea-
lisme de Flaubert, per les idees
de Proudhon i pel positivisme
de Comte. A París va entrar en
contacte amb el simbolisme. O
Primo Basilio (1978), O Crime de
Padre Amaro (1875) i Os Maias
(1888) corresponen a l’estètica
realista, i les obres A Reliquia
(1887), A ilustre casa de Ramires
(1900) i La correspondència de
Fradique Mendes s’atansen al
modernisme literari.

Fradique Mendes va ser un
personatge de ficció creat en-
tre el 1868 i el 1869 pels es-
criptors Batalha Reis, Antero
de Quental i Eça de Queirós.
L’heterònim naixia amb el
propòsit de sacsejar la consci-
ència adormida dels cercles
literaris portuguesos, allu-
nyats dels corrents ideològics i
literaris moderns. El mes d’a-
gost del 1869, en el diari Revo-
luçao de Setembro, van aparèixer
quatre poemes signats per
Fradique Mendes, un nom que
emergia com a poeta satànic
disposat a somoure les aigües
tranquil·les lisboetes.

La correspondència de Fradique
Mendes, apareguda pòstuma-
ment l’any de la mort d’Eça de
Queirós, és una novel·la sin-
gular d’una qualitat literària
excepcional. L’obra conté dues
parts: Memòries i notes i Les car-
tes. En la primera, l’autor ex-
plica la seva relació amb Fra-
dique Mendes i en fa una àm-
plia semblança. El qualifica
com “el portuguès més inte-
ressant del segle XIX” i “el més
complet, el més acabat pro-
ducte de la civilització”, alho-
ra que el descriu com un
compost d’“una mica de
Heinrich Heine, una altra de
Chateaubriand, una altra de
Brummel, trossets ardents
d’aventurers del Renaixement
i fragments ressecs de savis de
l’Institut de França”. De fet,
Eça de Queirós fa en aquest
text un repàs a la cultura lite-
rària i filosòfica del seu temps
i el seu ressò a Portugal. I ho fa
amb una finíssima ironia i
una gran agudesa intel·lectu-
al, i amb una prosa clara i di-
àfana, amb una adjectivitza-
ció perfecta. Hi surten els
grans noms del segle, des de
Kant fins a Hegel, de Victor
Hugo a Baudelaire, els corrents
filosòfics i un panorama degu-
dament comentat de les prin-
cipals religions del món. En el
terreny de la religiositat, Eça es
treu de la màniga una nova
religió, el babisme, una mena
de síntesi de cristianisme, l’Is-
lam, la tradició mosaica jueva,
amb elements de guebrisme, la
vella religió nacional de Pèrsia.

Les cartes integra la segona
part de la novel·la. Són divuit
epístoles adreçades a diversos
escriptors i intel·lectuals por-

tuguesos i a dues dones, a la
seva confident Madame de
Jouarre i a Clara, la seva
amada. En conjunt les cartes

donen una visió interior de
Fradique Mendes, del que
pensa i sent. Són epístoles
rodones, tancades, que es po-
den llegir com a narracions
curtes independents. S’hi
concentra la visió crítica del
món contemporani de l’au-
tor, des del poliglotisme dels
esnobs fins a la decadència
dels costums, passant pels
deliris de la fama, l’aridesa de
l’Estat, la creença en el pro-
grés material indefinit, els
capellans funcionaris i la
malignitat de la premsa, da-
vant d’una concepció estoica
de la vida i el retorn a les co-
ses senzilles. En aquesta part
destaquen les cartes d’amor a
Clara, petites joies literàries
d’una gran bellesa.

OBRA MODERNA I FRESCA
La correspondència de Fradique
Mendes, malgrat els cent anys
transcorreguts des de la seva
publicació, conserva una fres-
cor admirable, d’una moder-
nitat sorprenent, encara que
l’objecte de la novel·la sigui la
crítica, i l’elogi, del segle XIX.
Els lectors que no coneguin
Eça de Queirós tenen amb
aquest llibre una oportunitat
d’or per aproximar-se a una de
les veus més singulars de la
literatura portuguesa.

La traducció i la introducció
de Jordi Cerdà Subirachs me-
reixen un aplaudiment gene-
ral. El text català, per la belle-
sa i els encertats matisos; el
pròleg, per la claredat i la pe-
netració exemplars.

Mèxic, la terra somiada

N A R R A T I V A

J U D I T B E N A G E S

Maria Botey Pascual,
A la recerca d’El Quemado.

Columna.

Barcelona, 2002.

A
bans de començar
aquesta novel·la, la
Maria viu a Barcelona
i porta una vida tran-
quil·la. Una nit se li

apareix Jimi Hendrix en som-
nis, assenyalant cap a l’oest, on
es divisa una muntanya que
ella és incapaç de conèixer. S’ho
pren com un missatge. A Mèxic
falta gent. A partir d’aquí, el
llibre és un recull d’experiènci-
es del seu primer viatge a
aquest país i a Guatemala. Nar-
ra els seus passos incipients cap
a la descoberta d’una terra fas-
cinant i d’un poble que l’ha se-
duït. És una ruta pels diferents
paratges que la porten a la
muntanya Del Quemado,
aquella que mesos abans se li
havia aparegut en el somni.

Maria Botey Pascual és una
barcelonina inquieta i inde-
pendent de mena, okupa
eventual, viatgera i aventure-
ra d’excepció, poc convençu-
da del lloc i el moment en què
li ha tocat viure. Ha fet esta-
des llargues en diversos paï-
sos dels cinc continents. Ac-
tualment treballa de perio-
dista a la península del
Yucatán per al Por Esto!, gaire-
bé l’únic diari independent i
crític de Mèxic, i ha sentit la
necessitat de comunicar al-
gunes de les seves primeres
experiències en aquell país.

HISTÒRIA DE MÈXIC
Maria Botey, amb aquest lli-
bre, fa diversos favors al lec-
tor: el primer és explicar,
amb exactitud, la història de
Mèxic i la seva realitat políti-
ca, sovint tan desconeguda.
D’altra banda, també és una
visita turística: l’escriptora
recorre tot el país i, a cada
capítol, ens mostra una zona
de Mèxic. Ens explica els
costums, llenguatge, menjar

típic, rituals, tipus de gent,
diferencies entre els pobles,
danses, vegetació i ideologia.
Ho descriu tot, però no ho fa
com una guia tradicional, si-
nó que explica la seva pròpia
història. Dins d’aquesta nar-
ració, introdueix les descrip-
cions amb un llenguatge
senzill, fresc i lliure de pre-
judicis.

A més, Botey fa una àmplia
tasca de denúncia social i po-
lítica. Acusa la indústria tu-
rística de vendre la bellesa
d’una natura que destrueix al
mateix temps. Aborda pro-
blemes actuals d’aquell país
com ara l’educació, la mal-
versació de la riquesa i el trà-
fic constant de drogues. De-
nuncia que a Mèxic gran part
de la població viu al dia. No
tenen visió de futur perquè
els seus recursos no els per-
meten tenir-la. Tot i així, la
gent que es creua amb la Ma-
ria és feliç. No posseeixen
gairebé res material, però te-
nen una vitalitat que mera-
vella la protagonista.

A part de tot això, a l’auto-
ra encara li queda temps per
delectar-nos amb alguna cu-
riositat. Per exemple, ¿sabíeu
que a Mèxic gairebé ningú té
cotxe privat? ¿O que Tepozt-

lán és un poble tan festiu que
fins i tot quan es mor algú
l’orquestra acompanya al di-
funt fins al cementiri? ¿Algú
sap què vol dir México? En de-
finitiva, aquesta novel·la és
una porta d’accés a un món
mític i real alhora, un paisat-
ge imaginat i retrobat sense
buscar-lo, un jardí ple de
sensacions que ens faran
agermanar-nos amb els po-
bladors autòctons d’aquelles
terres.


