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N
o es tracta de cap sessió de
cinema snuf ni de cap re-
portatge promogut per la
televisió americana. Esta
salvaje oscuridad (Anagra-

ma), de Harold Brodkey, narra l’a-
costament al punt final des del ma-
teix interessat i a partir de la prima-
vera del 1993, quan acaba de rebre la
sentència: “Tengo sida. Me sorprende”,
són les primeres dues frases i a con-
tinuació entra en una sèrie de consi-
deracions sobre les llunyanes relaci-
ons homosexuals i sobre la forma de
presentar-se la malaltia, quan les es-
tadístiques ja li feien creure que se
n’havia lliurat. Tot, amb una extrema
naturalitat, sense histrionismes, sen-
se aixecar el to de veu.

És un llarg procés de dos anys i
mig, fins a les acaballes de la tardor
del 1995, quan la mort ja és immi-
nent i només li queda la pròpia rialla.
“Pero en viaje por las dóciles aguas, bajo
el cielo, sin amarras, yo oigo ahora mi risa,
primero nerviosa, luego de auténtico
asombro. Me rodea por entero”. I tanca el
que tenia per dir. Entremig, un munt
de sensacions que van instal·lant la
consciencia de la malaltia fins a con-
vertir-la en nova rutina, un estadi
inestable, condemnat a la progressi-
va degradació física i a la pèrdua de
facultats psíquiques, quan l’afectat
només pot aprendre a gestionar la
tensió: “Gestionar la tensión significa ir-
responsabilidad casi total... Es una ado-
lescencia de viejo, de divo... Mira, me estoy
muriendo...”.

Abans d’arribar al desenllaç vital,
Harold Brodkey (1930 - 1996) era

considerat un dels escriptors de pri-
mera magnitud, amb llibres de relats
com ara Primer amor y otros pesares
(1954) i Relatos a la manera casi clásica
(1988) i dues úniques novel·les, El al-
ma fugitiva (1991) i Amistat profana
(1994). Harold Bloom l’havia consi-
derat el Proust americà, l’escriptor
més important després de Faulkner, i
Susan Sontag assegurava que no es
perdia ni una paraula de les que es-
crivia.

DES DE LA NO-LITERATURA
Però penso que el que fa especial-
ment remarcable Esta salvaje oscuridad
(que du per subtítol La historia de mi
muerte) és la seva manera de fer lite-
ratura de l’aparent no-literatura. És
l’expressió que sorgeix al marge de
les previsions de construir una his-
tòria amb estructura, conflicte, tra-
ma argumental, punt de vista i tesi de
fons. En aquest llibre estremidor, de
fet, hi són tots aquests elements, ab-
solutament tots, però res no obeeix a
càlculs estratègics. Qui escriu es li-
mita a obeir el guió que li marca la
pulsió vital, camí d’una mort a ter-
mini. “También en morir hay cierto rit-
mo. Se aminora y se aviva. Muy poco im-
porta, pero para mí ese poco es de impor-
tancia crucial”, deixa escrit a l’estiu del
1993.

I és que Brodkey no fa sinó escriure
des de la màxima consciència de vida
–cada cop, inexorablement a la bai-
xa– i des del seu patrimoni intel·lec-
tual, per escurar-ne tots els racons,
amb una lúcida sinceritat i amb
aquell menyspreu que moltes vega-

des ens aniria bé d’exercir en plenes
facultats, quan encara no tenim sen-
tència. Parlo del menyspreu tremen-
dament positiu que ens pot fer dir el
que cal dir, nedant sense guardar la
roba. Brodkey sap que no en necessi-
tarà gaire de roba, per això valora per
damunt de tot la companyia mater-
nal de la seva dona. “Cuando nos cono-
cimos, Ellen me dijo que había aprendido
a ser fuerte siendo madre, y yo no la creí”.

I també, l’obra feta: “Si tuviera que re-
nunciar a lo que he escrito para librarme
de esta enfermedad, no lo haría”.

Ben pensat, ser testimonis d’a-
questa mort explicada al natural ens
hauria de fer atinar que no és indis-
pensable arribar al final per practicar
el despullament. El llibre ens convida
a tractar de la vida al natural, amb
totes les potències contradictòries, i a
deixar-se inspirar pel seu guió.

P A R L E M - N E

Marta Mata
J O A N S O L À

M
olts lectors d’a-
questa secció
potser no conei-
xen el nom de
Marta Mata: són

joves que han tingut la fortu-
na d’assistir a una escola que
no els ha negat la seva llen-
gua; nois i noies que ja parlen
de la nostra història de fa
quaranta anys com si fos la
prehistòria, una cosa remota,
de pares o avis, gairebé in-
comprensible i que no els
afecta ni poc ni molt. Potser és
una sort. Però sí que serà bo de
recordar els fets de què avui
els vull parlar.

Nosaltres, els que no som
tan joves, vam assistir a una
escola absolutament i única-
ment castellanoparlant: la
nostra llengua no solament
no hi existia sinó que hi era
escarnida i castigada. Però ai-
xò no era tot: la ideologia, la
manera de viure-hi els nens i
nenes i els mètodes d’ense-
nyament i d’educació eren
també deplorables. Era una de
tantes realitats del franquis-

me. Deu, vint, vint-i-cinc anys
d’alienació, de falta de demo-
cràcia escolar i ciutadana, co-
mençaven a pesar, i diverses
persones intentaven trobar la
manera de refer la situació i
de connectar amb un passat
pedagògic que precisament a
Catalunya havia sigut molt bo.
La persona en qui tot aquest
esforç va quallar més especta-
cularment va ser Marta Mata.
Als anys seixanta va començar
una aventura que avui sembla
no res però que aleshores era
una pura heroïcitat: va enge-
gar una escola catalana de
mestres clandestina en un pis
de Barcelona i va invitar a
fer-hi classes un grup de pe-
dagogs i professors capdavan-
ters: pretenia que els mestres
connectessin amb la nostra

història pedagògica, que tin-
guessin l’oportunitat de reno-
var-se d’acord amb els mèto-
des europeus del moment i
que recuperessin una llengua
que se’ls havia negat. L’escola,
que encara existeix, es va dir
Rosa Sensat, en honor de la
pedagoga d’aquest nom.

Al primer curs eren catorze
noies i un noi que venien
d’indrets diferents de Catalu-
nya. La Marta els acollia, els
assessorava, els estimulava.
Tots tenen d’aquella aventura
un record enlluernador: va ser
una experiència que els va
canviar la vida, que els va fer
créixer de manera inesperada,
conèixer persones interes-
sants i tenir ideals abans im-
pensables. Després dels cursos
“regulars” d’hivern va venir

l’escola d’estiu, que aviat va
acollir veritables multituds de
mestres i va tenir repercussió
a Galícia, al País Basc, a Va-
lència, a les Balears i una mica
per tot Espanya. La caiguda
del règim encara va tardar
anys, però el moviment de
Rosa Sensat es va fer impara-
ble i li hem d’atribuir un dels
mèrits més indiscutibles i es-
pectaculars en el canvi de
mentalitats i d’actituds de la
nostra societat.

Jo hi vaig ensenyar la llen-
gua catalana uns quants anys.
Encara veig aquelles noies
amb ulls esbatanats davant
una llengua que els removia
les entranyes i els provocava
una explosiva barreja d’emo-
ció i de rebel·lia. Vosaltres,
lectors joves, teniu la sort de

no poder-ho entendre. Tant se
val: heu de creure-ho. I heu de
saber que ho devem a la Mar-
ta Mata, que després no en va
tenir prou i ha actuat políti-
cament des de llocs de govern
i de partit per millorar les
condicions de l’escola i de la
societat. L’altre dia un nom-
brós grup de polítics, peda-
gogs i amics li vam retre ho-
menatge: ha fet setanta-cinc
anys i era just que sabés de
manera massiva l’agraïment
que el país li té. Ella em va dir,
emocionada, que també havia
comès errors, i jo li vaig dir
que foragités aquesta paraula
de la seva vida. Les persones
que lluiten per entendre la
realitat i millorar-la seguei-
xen els camins que els indi-
quen l’instint i la voluntat:
adés són rectes, adés tortuo-
sos, enfangats o plens de
clots; ningú no ens dóna
l’experiència prefabricada, i
per tant el concepte d’error
no hi té cabuda. Amb profund
agraïment, Marta Mata, per
molts anys.


