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Aidan Chambers va deixar la docència per dedicar-se a escriure

Amor polièdric
N A R R A T I V A

Ò S C A R M O N T F E R R E R

Aidan Chambers, Postals de
terra de ningú. Traducció de
Lluïsa Moreno. Empúries.

Barcelona, 2001.

E
l vagareig neguitós
pels carrers d’Ams-
terdam d’un noi an-
glès anomenat Jack
obre la novel·la amb

què l’escriptor anglès Aidan
Chambers ha arribat als llocs
d’honor de la literatura del seu
país després de plantar cara a
obres força més convencionals,
àmbit best seller i similars. Ho ha
fet amb una narració, Postals de
terra de ningú, en què un viatge
de descoberta emocional que té
lloc en el present –amb Jack
com a protagonista principal–
serveix d’alçaprem per desco-
brir una història d’amor que va
produir-se en els temps atzaro-
sos de la Segona Guerra Mun-
dial després que les tropes alia-
des desembarquessin al conti-
nent europeu per plantar cara
als alemanys.

Més enllà dels vincles de
mena diversa que establiran el
grapat de personatges creats
per Chambers –que va ser pro-
fessor i que va deixar la feina
per dedicar-se a escriure llibres
que omplissin allò que consi-
derava un buit: en la dècada
dels seixanta, els textos orien-
tats cap als menors de classe
social baixa eren pràcticament
inexistents–, hi ha un fet, una
manifestació, que els uneix
tots: l’amor. Amb tot, cada grup
de personatges el viu de mane-
ra diferent i és l’alternança en-
tre una sentimentalitat i una
altra allò que permet que l’au-
tor mantingui un ritme narra-
tiu prou àgil malgrat el tracta-
ment diferent que els atorga.

Si es du a terme un procés de
selecció i reordenació –en el
benentès que és un fet artificial
que atemptarà contra l’atracció
màgica que emana d’una obra
narrada–, es percep que les
històries que presenta Cham-
bers tenen força i potser inten-
cions i utilitats diferents.

Si es comença la tria amb la
relació del passat com a objec-
te, el lector-analista es trobarà
davant una peça clàssica expli-
cada amb convenciment i la
substància de la qual –potser
perquè l’autor la situa una cin-
quantena llarga d’anys enrere–
escapa d’allò que avui s’enten-
dria com a socialment correcte:
bàsicament, una noia s’enamo-
ra d’un soldat casat. De prece-
dents per a un cas com l’es-
mentat n’hi ha a bastament i el
simple fet que una guerra alte-
ra tota mena de valors i
convencions atorga credibilitat.
Es pot creure que, en aquest
tram narratiu, Chambers se
sent còmode. Potser per raons
d’edat –va néixer el 1934– i

vivències, hi ha una convicció
literària en els amors de la noia
i el soldat en temps de guerra
prou intensa per aconseguir el
lector, que no hauria de trobar
gaire dificultat a arrodonir el
relat amb el recurs al seguit
d’imatges que altres novel·les i
el reguitzell llarguíssim de
llargmetratges han dipositat en
la memòria col·lectiva des que
va acabar el conflicte armat que
va posar panxa enlaire l’Europa
de mitjans del segle XX.

A canvi, el saber que aporta
Chambers a la relació amorosa
pretèrita es transmuta en in-
nocència quasi estereotipada
quan centra la mirada narrati-
va en els fets del present. Jack,
el noi anglès, que és descendent
del soldat que va ser estimat
per la noia holandesa, s’ha
desplaçat a Amsterdam per as-
sistir a una cerimònia comme-
morativa. Això no només li
servirà per conèixer un episodi
ocult en la vida del seu avi, sinó
que el posarà en contacte amb
un seguit de personatges que
observen l’evolució moral del
noi a través d’experiències di-
verses: sense fer escarafalls de
cap mena, Chambers du a les
pàgines de la seva novel·la l’ho-
mosexualitat, el transvestisme i
la pràctica del sexe des de
perspectives anímiques que
caurien fora de la norma més o
menys acceptada –si més no,
públicament– pel gruix de la

societat. Ara bé, sense que això
s’hagi de percebre com un tret
negatiu, la descripció del peri-
ple holandès de Jack deixa un
regust de missatge llançat des
dels pressupostos d’una certa
correcció política, tot i que no és
criticable perquè, essencial-
ment, apel·la a valors com ara la
comprensió del proïsme, la re-
avaluació dels prejudicis propis
i la ponderació benintenciona-
da del conjunt de fets i cir-
cumstàncies abans de dictar
sentència. Aquesta història hau-
ria incrementat el seu atractiu
si hagués pogut gaudir de la
vida interna que anima els
amors de la noia i el soldat. La
història que s’esdevé en el pre-
sent, per bé que ben escrita, es
ressent d’un cert to pedagògic
que dilueix l’empenta.

Els passatges que poden fer
d’exemple a l’hora de percebre
la diferència de to que hi ha
quan es parla dels amors pas-
sats i dels actuals tenen com a
protagonistes l’avi de Jack i el
seu nét i les noies holandeses
que coneixen: mentre la relació
entre l’avi i Geertrui apel·la al
factor universal de l’amor, amb
les alegries i les penes inherents
a aital expansió existencial, la
història de Jack i Hille, per bé
que correcta, s’aparta ben poc
de les directrius de manual.

En paral·lel a les manifesta-
cions més transitades de l’amor
–l’estadística mana–, l’autor

anglès també tracta en el text
altres camins no tan recorre-
guts: hi ha l’amor entre pares i
fills, entre ancians i néts, entre
cosins, entre amics d’edats i
preocupacions similars...

El trenat de les possibilitats
que sorgeixen de cadascuna
d’aquestes manifestacions, afe-
git a les històries principals en
què descansa l’estructura argu-
mental de Postals de terra de nin-
gú conforma un acostament
polièdric a l’amor concebut

com a motor vital i també com
a punt de partida i d’arribada
de viatges que no de manera
necessària han de tenir una
plasmació física. Chambers se’n
surt, d’aquest joc de mans, grà-
cies a una dosificació intel·li-
gent que permet una obra que
no aposta per obrir la porta a
reflexions profundes i angoi-
xants sinó que aporta una ex-
posició agradable que ofereix
un seguit d’idees amb camins
allunyats de la provocació.

La guerra i les glàndules salivals
N A R R A T I V A V I C E N T U S Ó

Nel·lo Navarro, La
pantagruèlica guerra de Miquel

Miracle. Pagès Editors.

Lleida, 2001.

A
Nel·lo Navarro (la Vall
d’Uixó, 1960) el co-
neixíem sobretot
com a poeta (Vint-i--
una notes sobre la taula,

Columna) i com a contista
(Relats on line 1999, Empúries).
Ara debuta com a narrador de
llarga distància amb La panta-
gruèlica guerra de Miquel Miracle,
una novel·la que apel·la igual-
ment al cervell i a les glàndules
salivals.

La confrontació bèl·lica a què
fa referència el títol és, evi-
dentment, la Guerra Civil. Un
àmbit trescat amplament –i
no sols per la literatura– dins
del qual, tot i les múltiples
possibilitats que ofereix, resul-
ta complicat pecar d’original. I,
amb tot, la de Navarro és una
proposta, per sobre d’altres
definicions, original.

Com bé diu el títol, l’obra
narra les peripècies bèl·liques
del tal Miracle, uns avatars que

tenen més a veure amb els fo-
gons i la taula que no pas amb
les trinxeres. La guerra és úni-
cament un teló de fons, una
remor profunda sobre la qual
s’eleva el mormoleig sord de
les olles en plena ebullició,
l’espetec de l’oli brusent, la
crepitació de les brases en
contacte amb la carn. I és no-
més de tant en tant que Na-
varro recorre a l’anecdotari
popular, guarda paelles i cas-
soles i recupera l’ofici de con-
tista per recrear algun episodi
espars que ens recorde que,
més enllà de la taula, encara
xiulen els obusos i esclaten les
granades de mà. I és aleshores
que La pantagruèlica guerra de
Miquel Miracle s’agermana amb
narracions anteriors de l’autor.
Un fet, aquest, que fa sospitar
que l’ambició de Navarro és la
de recrear un món que els lec-
tors li reconeguen com a propi.
Efectivament, L’Ovidi (premi
Vent de Port 1999), com Vinga,
dona’m un beset, Angeleta (fina-
lista del Relats on line 1999),
recreen èpoques i llocs imme-
diats que serveixen de fons a
l’obra present. I no sols això.

També els impulsa un alè
semblant: la reivindicació dels
perdedors de la guerra, l’inte-
rès pels fets quotidians, la in-
sistència a recrear l’oralitat. De
tota manera, i fins i tot dins
l’àmbit de la literatura, la
guerra resulta més fàcil d’as-
sociar amb la fam que no pas
amb les farteres. Amb tot, la
goluda trajectòria del soldat
Miracle resulta creïble –fins i
tot enmig de la guerra– a
causa del sentit de l’humor
que amara el relat. Un humor
que ha begut amb profit de les
fonts d’autors com Jesús Mon-
cada. I que l’autor converteix
en recurs principal per acon-
seguir que la lectura d’unes
pàgines amplament descripti-
ves dels processos culinaris no
acaben per indigestar el lector.
Potser, per contra, l’humor
també diluïsca el dramatisme
d’algunes de les situacions
descrites. En tot cas, no és la
denúncia el principal objectiu
de l’obra.

La narració s’articula en un
monòleg que, molts anys des-
prés dels fets, va desgranant el
protagonista davant d’un in-

terlocutor que no sabrem fins
les darreres pàgines en quina
situació es troba. I és en aquest
àmbit on Navarro destaca: el
domini del registre oral, la sol-
vència amb què recrea la parla
popular –també amb ressons
moncadians–, demostra que al
darrere hi ha un autor que no
defuig el risc i que acredita ri-
gor i capacitat. L’abundància de
frases fetes i girs populars,
sempre utilitzats amb precisió i
escaiença, ens parla de la seua
constància de documentalista
així com de la seua intuïció de
constructor del llenguatge.

Es podrà al·legar que, d’a-
quest plantejament, en surt
malparada la trama. I és cert.
No hi ha una història que ens
done la mà i ens impulse a
avançar per les pàgines. No es
narren uns fets que ens susci-
ten curiositat i ànsies de conti-
nuar endavant. Hi tenim, en
canvi, un llenguatge ric i ben
travat, sense faramalles inútils,
i uns personatges que, des de
ben aviat, malden per fer-se’ns
amics. I són aquestes dues les
bigues sobre les quals se sus-
tenta l’edifici. Un edifici que cal
visitar, preferentment, amb
l’estómac ple. Si més no, per
evitar salivacions excessives.


