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Eugenio Trias ha publicat les seves memòries

Les confessions
d’un ‘enfant terrible’

A S S A I G

C A R L E S B A R B A

Eugenio Trias, El árbol de la
vida. Memorias. Destino.

Barcelona, 2002.

A
caben de publicar-se
les memòries d’Eu-
genio Trias. Alguns
trobaran prematura
la seva publicació

(l’autor només té 60 anys, i de
fet les va concloure als 57).
¿Però a quina edat és enraonat
fer balanç de la pròpia vida?
Heus aquí una questió rellis-
cosa. Eugenio Trias al capda-
vall s’atura als 33 anys (exact-
ament al decisiu any 1975), i
no es compromet de ferm a
donar una segona entrega. El
llibre té així un aire molt des-
eeixit, d’assaig provisional
d’autointerpretació.

La foto de portada dona
molt bé el to de l’obra. Hi
apareix Eugenio Trias en per-
sona, amb uns bigotis nitzs-
cheans, la camisa una mica
psicodèlica i a les mans una
mica de Plató, Las leyes. Ens
acarem doncs a un home re-
flexiu i reconcentrat –ell no
ho nega pas; al contrari, en fa
un senyal d’identitat–, però
que alhora està obert i recep-
tiu als corrents més eixele-
brats de l’època.

Aquesta autobiografia no
segueix ni de bon tros una
progressió lineal, i tampoc està
narrada cenyint-se als fets pe-
lats. L’autor pren des del co-
mençament una distància so-
bre la seva pròpia experiència,
i la comenta i glossa fent les
ziga-zagues que calguin, sense
escatimar digressions ni cir-
cumloquis. Si haguéssim de
resumir en poques paraules
l’esperit general d’aquest lli-
bre, diríem que està escrit per
un home que busca compren-
dre l’entrellat del món –i té la
necessitat de dotar-lo de sentit
i d’intel·ligibilitat–, però que a
la vegada vol romandre perpè-
tuament sorprès i meravellat
pels misteris de la vida, pels
seus enigmes i trencacolls.

DE FAMÍLIA BURGESA
Des d’un bon principi el pri-
mogènit d’una acreditada fa-
mília de la burgesia barceloni-
na (els Trias Sagnier), i l’alum-
ne aplicat d’un col·legi d’elit
(els jesuïtes de Sarrià), demos-
tra un espontani esperit de re-
cerca i compilació. De nano,
col·lecciona cromos, segells,
biografies de grans homes i
anuncis cinematogràfics. La
seva àvia materna, d’altra ban-
da, el passeja ben aviat per
museus, sales de concert i es-
pais arqueològics. El sensible
adolescent fa una primera
descoberta sensacional: el món

il·limitat de la música clàssica.
Per Reis, li regalen un tocadis-
cos microsurc, i des de llavors
s’afanya a gaudir de Haydn i
Wagner, de Beethoven i Schu-
mann. Més endavant, ve una
altra commoció, ara de signe
diferent, exactament sexual:
en una escapada a Ginebra
amb uns companys
de colònies, de cop i
volta es troba sol i
perdut a la ciutat i
aquesta sensació de
llibertat l’excita
tant que el porta a
una ejaculació im-
prevista.

Altres epifanies
aniran puntuant el
descabdallament
d’aquesta vida. Una
de les més extraor-
dinàries és la que el
porta a prendre
consciència de la
seva vocació filosòfi-
ca. L’autor té 17
anys i s’ha matricu-
lat a lletres, però
encara no sap per
on tirar. A Pamplo-

na, on es matricula a un curs,
ensopega amb un professor
d’història de la filosofia, Leo-
poldo Polo, que li obre els ulls i
li fa veure que el seu destí és el
de seguir les petges d’Aristòtil i
Spinoza, de Marx i Sartre.

La biografía juvenil de Trias
està plena de crisis i de des-

pertars, i està sempre atiada
per un afany de coneixement i
de compromís. El tarannà del
personatge ens ha recordat a
vegades el d’una criatura tho-
masmanniana, el Hans Cas-
torp de La muntanya màgica.
Com ell, Trias cerca un Set-
tembrini o un Naphta, tasta
l’amor-passió d’una Clawdia
Chauchat (en el seu cas, Anna
Soler, una noia arquitecte de
Manresa), i va cobrint etapes
que inclouen la música clàssi-
ca i l’esoterisme. Sorprèn que
sortint dels jesuïtes fos durant
tres anys membre numerari
de l’Opus Dei (segons sembla,
seduït pel caràcter seglar i
mundà de la institució), i sor-
prèn encara més que poc des-
prés entrés al PSUC (també per
acabar decepcionat).

En qualsevol cas, amb l’ar-
ribada dels anys 60, Trias surt
de l’estretor ambiental del
nacional-catolicisme i es va
encomanant dels nous aires
liberalitzadors que bufen.
Contacta amb Seix Barral,
publica a Tele-Expres, es frega
amb la gent de la Gauche Di-
vine, s’aferma com un enfant
terrible de la filosofia d’ales-
hores. I també viu amors es-
tables o fugissers, que el fan
madurar i el modelen. El món
femení li forneix una sèrie de
vivències que Trias experi-
menta igualment com una
mena de revelacions, o de
preses de contacte amb els
seus límits i potencialitats.

L’ABISME DE L’AMOR
Precisament un amor fou
amb una manresana li fa
sentir el vertigen de l’abisme
(Vértigo, per cert, és una de les
seves pel·lícules mítiques), i
per curar-se d’aquesta passió
fa un viatge d’un any llarg
per terres llatinoamericanes.
Les memòries es clouen amb
aquest magnífic periple ini-
ciàtic pel Brasil i l’Argentina,
i ara trobem el nostre filòsof
fent un nou aprenentatge de
la humana conditio: ballant
samba pels carrers de Rio i
tastant l’amor lliure amb
mulates, aprofitant l’esbo-
jarrament del carnaval. Eu-
genio Trias, com Salvador
Pániker, ens fa veure així que
l’intel·lectual no sempre és
un tipus mastegador d’idees,
sinó un ésser capaç de moltes
tombarelles.

Quan els símbols moren

N A R R A T I V A

O R I O L A N D R É S

Henning Boëtius, El fènix de
cendra. Traducció de Greta

Bickel. Proa.

Barcelona, 2002.

E
l cel és igual per a tots
els homes, no hi ha
fronteres, ni distinci-
ons de cap tipus. Un
espai poc abastat pels

humans, associat per molts
amb el paradís i des de sempre
lligat als déus. Així, durant la
primera meitat del segle XX, els
zepelins que navegaven pel cel,
unint països separats per la
política, es van convertir en un
símbol de pau i de germanor
entre els pobles. Però aquest
símbol va ser destruït el 1937,
quan un zepelí alemany, el
Hindenburg, va explotar durant
l’aterratge a l’aeroport americà
de Lakehurst i van morir trenta
cinc persones. La fi dels símbols
de pau donava pas a la guerra.

Són aquests fets els que per-
meten a Henning Boëtius es-
trenar-se en la novel·la històri-
ca. Fins ara el veterà autor ale-
many, iniciat en la literatura a
través de la poesia, havia cone-
gut la fama per les seves no-
vel·les de misteri amb el
detectiu holandès Piet Hie-

ronymus. Però El fènix de cendra
era un deute ajornat. Un deute
que l’autor tenia amb ell ma-
teix i amb el seu pare, pilot del
Hindenburg el dia de l’accident,
que va salvar-se.

UN PERIODISTA SUEC
Tot i això Boëtius no vol con-
vertir l’obra en una crònica de
la vida dels seus pares i per això
crea Birger Lung, un periodista
suec supervivent de la catàstro-
fe. Lung, amb el rostre desfigu-
rat per les cremades, inicia 10
anys després la recerca de la
Marta, una passatgera del ze-
pelí de la qual s’enamora boja-
ment, i del pilot del Hindenburg,
que creu que té la clau per
desentrellar les misterioses cir-
cumstàncies de l’accident.

És aquest segon personatge,
Edmund Boysen, l’altre gran
protagonista de l’obra. A través
de la vida de tots dos personat-
ges l’autor reconstrueix el con-
text mundial de la tragèdia.
Boëtius se serveix dels ulls in-
genus de Boysen, pilot de zep-
pelí prometedor, però ignorant
de tot el que l’envolta, per
mostrar els primers anys de
l’Alemanya nazi, en un món
dividit pels aires de guerra. Per
altra banda, Lung ens ensenya,
a través de l’existencialisme i el
caos personal, la duresa i la
misèria de la postguerra a Ale-

manya. Només dos instants
creuen les vides dels personat-
ges, el viatge que acaba en tra-
gèdia i el retrobament, 10 anys
després, en una illa del nord
d’Alemanya. Però totes dues
ocasions canviaran els esdeve-
nirs dels protagonistes.

Aquest petit món creat per
Boëtius s’emmarca dins d’un
context ple de dades reals i
fragments històrics que, rela-
tats amb rigor i veracitat, do-
nen una gran consistència a la
narració. Un exemple n’és la
reproducció de la retransmissió
en directe que va fer Herbert
Morrison, locutor per la Chica-
go Station WLS, sobre l’aterrat-
ge del Hindenburg a Lakehurst i
els noms de la tripulació del
zepelí. Fins i tot Birger Lung
està extret de la realitat: segons
el registre de passatgers hi ha-
via un Dr. Birger Brinck, també
suec i periodista del Tidninge,
que viatjava en el Hindenburg i
va morir en la catàstrofe.

SENSE FIL ARGUMENTAL
Per tal, doncs, de poder anar
entrellaçant la vida dels dos
personatges, l’autor prescin-
deix d’un fil argumental lineal.
Parteix d’un futur posterior a la
tragèdia i juga amb canvis
d’espai i de temps fins a arribar
altre cop al futur inicial, des
d’on conclou la novel·la. Aquest

recurs pot complicar una mica
la lectura però incrementa l’in-
terès de la història i el dina-
misme del text.

La narració tampoc segueix
una línia regular, i hi ha mo-
ments en què sembla que hi
hagi dos Boëtius diferents. Així,
mentre un s’obsessiona per do-
nar un toc intel·lectual a la no-
vel·la mitjançant converses i
reflexions tan pedants com poc
originals, l’altre és un narrador
brillant, fluid i creatiu. Un nar-
rador que aconsegueix posar-se
dins de la pell de Lung i trans-
metre l’angoixa que sent sota el
rostre cremat. O relatar l’acci-
dent amb un estil periodístic
impecable, sense oblidar cap
detall però evitant caure en
sentimentalisme o morbositat.
Fins i tot quan s’embarca en
detalls tècnics dels zepelins o
en teories científiques, que po-
drien resultar fatídiques per al-
gú poc interessat en la matèria,
aconsegueix fer-les imprescin-
dibles. El principal problema,
però, és que el narrador que
comença l’obra és el Boëtius de
retòrica fluixa i pesada, i costa
una mica entrar en la novel·la.

Tanmateix, aquells lectors
que no es deixin vèncer fàcil-
ment i segueixin endavant tro-
baran que, passades les prime-
res pàgines, el segon Boëtius va
desplaçant el primer i la histò-
ria va adquirint un ritme i una
intensitat trepidant, que ja no
perdrà en tota l’obra. En teoria,
una novel·la sobre zepelins. A la
pràctica, molt més: història,
poesia, filosofia i psicologia en
una novel·la amb tocs detecti-
vescos per a gent polifacètica.


