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Vista d’una plaça de la ciutat de Buenos Aires, capital de l’Argentina

Fascinant i trista Buenos Aires
A S S A I G

A N D R E U G O M I L A

Miranda France, Malos
tiempos en Buenos Aires. Pròleg

de Marta Pessarrodona.
Col·lecció Mujeres Viajeras.

Plaza & Janés.

Barcelona, 2001.

C
om apunta Marta
Pessarrodona al prò-
leg de Malos tiempos
en Buenos Aires, de la
britànica Miranda

France (1966), la capital de
l’Argentina és la gran metrò-
poli que Espanya no té, “l’au-
tèntica metròpoli d’Espanya”.
Amb una àrea d’influència de
deu milions d’habitants
comptats, Buenos Aires pre-
senta al visitant i al ciutadà
una oferta cultural –moltes
vegades gratuïta– de què po-
ques ciutats hispanes poden
presumir de gaudir: llibreries
que obren fins a mitjanit, tea-
tres de tota mena, recitals on-
sevulla, música de qualsevol
estil...

Però tot això queda força
relativitzat quan ens adonem,
només aterrar, que és una
ciutat que pertany a un país
del Tercer Món, malgrat que
els seus habitants i, sobretot
els governants, amb el pro-
blema afegit que això suposa,
encara no s’han avesat a reco-
nèixer-ho. Si no, ¿com s’expli-
ca que hi hagi un cementiri
urbà (La Recoleta) col·locat ben
al mig de l’urbs on el metre
quadrat és el més car del
món? ¿O que a prop del Río de
la Plata s’aixequin gratacels
majestàtics, propietat, nor-
malment, de multinacionals
estrangeres? ¿O que el cafè
més barat no baixi de 300

pessetes? La cita de V.S. Nai-
paul que encapçala el volum
apunta una de les incògnites
més grans de l’era postmo-
derna i que France tampoc no
resoldrà: “El fracàs de l’Ar-
gentina, tan rica, tan subpo-
blada, amb vint-i-tres milions
d’habitants [ara volta els 35]
en una superfície de més de
dos milions de quilòmetres
quadrats [el vuitè país més
gran del món], és un dels
misteris del nostre temps”.

CRòNICA DE DOS ANYS
France ordeix en el seu llibre
de debut una acurada crònica
dels dos anys que va residir a
Buenos Aires (1993-1995), en
ple govern de Carlos Menem.
Emprant el recurs de l’autobi-
ografia, s’acosta molt més al
nou periodisme d’un Hunter

S. Thompson, sense drogues
pel mig, que no pas a un clàs-
sic llibre de viatges. De tota
manera, esdevé molt més útil
que les típiques obres d’aquest
gènere darrer, ja que a qui ha
estat a la ciutat li serveix per
evocar situacions i moments
que segurament deu haver
patit i recordar racons sense
comparació, gràcies als retrats
impressionistes i acurats de
l’autora. Per a qui hi ha d’a-
nar, Malos tiempos en Buenos Ai-
res resulta molt útil per treu-
re’s la idealitzada visió que se
sol tenir des d’Europa de la
París del sud, ja que no és ni
tant París ni tant del sud.

L’estructura cronològica i la
manera com té de donar en-
trada als diferents personat-
ges que anirà entrevistant po-
drien incloure aquesta obra

dins la manera de fer perio-
disme dels Capote, Kapuscins-
ki i Mailer, quan l’autora apa-
reix com la principal prota-
gonista de l’obra alhora que
narradora. Tot passa i és jutjat
des del seu punt vista –massa
anglosaxó–, tot i que, de ve-
gades, deixa el seu paper de
primera veu en favor dels es-
deveniments o figures, com
quan explica la història d’Evi-
ta. La imatge de Ciudad Evita
–ciutat en miniatura munta-
da enmig de la pampa per als
infants– és, possiblement, el
millor retrat que ens ofereix
France de l’Argentina: destru-
ïda i amb encant. Llavors, po-
dem dir que es tracta d’un re-
portatge novel·lat. Perfecta-
ment novel·lat, per altra ban-
da. Si no ens diguessin que
France va viure tot allò que

explica, li donaríem, com a
obra de narrativa de ficció, un
aprovat ben alt.

L’autora comença el seu re-
lat des de l’animadversió que
li provoquen el caos de la ciu-
tat i la incomprensió del seu
funcionament. Construeix el
context per, més tard, anar-hi
introduint la quotidianitat de
la seva vida i dels seus veïns,
de la gent de la ciutat. Però, de
mica en mica, aquest senti-
ment primer es va convertint
en malenconia. Deixa la mi-
rada britànica per agafar la
porteña i tanguera, i bastir, ve-
ritablement, el seu Buenos Ai-
res, com ja assenyala Pessar-
rodona al pròleg. Perquè de
Buenos Aires n’hi ha tantes
com persones la visiten i hi
viuen. Mostra les contradicci-
ons inversemblants –recolza-
des en dades– de la ciutat i el
país, quan ciutat i país es mo-
uen com dos antònims.

ELS GRANS LITERATS
En aquest moment és quan
l’esguard de France s’acosta a
l’ànima d’un indret amb
grans literats –¿els millors en
castellà del segle XX?– que es
van passar gran part de les
seves vides –Cortázar, per
exemple– explicant què era
Buenos Aires. L’autora s’hi
atansa, però, com tots, fracas-
sa davant allò que només des-
velen alguns poemes de Bor-
ges i Girondo. Un d’inusual de
Cortázar, a la novel·la 62/Mode-
lo para armar, potser és el que
més s’hi apropa, ja que parla
d’una ciutat ideal, que no és
Buenos Aires, però que tots els
porteños voldrien que fos i, de
fet, ho és: una ciutat tan trista
i fascinant que els ascensors
van en horitzontal i els trens
no arriben mai a l’hora.

Atrapat per la influència

N A R R A T I V A

A . G .

Antoni Martí Monterde,
L’erosió. Un viatge literari a
Buenos Aires. Edicions 62.

Barcelona, 2001.

L
a literatura catalana
ha produït una quan-
titat considerable de
textos de qualitat so-
bre una de les ciutats

més aclaparadores del món:
Buenos Aires. Antoni Martí
Monterde (Torís, la Ribera Alta,
1968) s’ha volgut afegir al car-
ro de Josep Pla i Santiago Ru-
siñol a través d’un diari que,
després d’haver-lo llegit, tenim
la impressió que podria tenir
qualsevol altra ciutat no prò-

pia –València i Barcelona són
les seves pròpies– com a esce-
nari. Ell mateix ho reconeix
cap al final: “Canviant alguns
referents, o amb una altra me-
na de referents, tot allò que he
escrit en aquestes pàgines, se-
gurament ho hauria pogut es-
criure un escriptor argentí de
viatge a Barcelona”. Aquí està
el principal problema d’aquest
volum: la manca de precisió.
Potser li hauria escaigut una
altra estada més llarga d’un
mes i no per fer dues confe-
rències com a professor de li-
terarura.

D’aquesta manera, hauria
evitat errades fàcilment solu-
cionables –només cal mirar
un mapa– com dir que Salta és
una ciutat de la província de
Tucumán; o hauria pogut in-

terpretar millor fets urbans
com la buidor de la ciutat un
bon diumenge.

S’ha d’entendre L’erosió com
un exercici literari de l’autor,
no com un volum que ens in-
troduirà a l’Argentina, al seu
món interior i literari. Un lli-
bre que gira sobre ell mateix,
sobre el fet d’enfrontar-se a
l’escriptura d’un diari. Martí
Monterde hi inclou, fins i tot,
la conferència que pronuncia a
Buenos Aires amb el diari com
a tema, on fa asseveracions
força interessants i que podri-
en resumir la seva intenció: “El
diari és una escriptura errant,
com a forma i com a acció, és
l’única escriptura que acom-
panya l’escriptor en la seva er-
rància a través del món que
l’empeny a escriure”. Real-

ment, l’autor no ha pogut su-
portar la influència impressio-
nant d’una ciutat com la capi-
tal argentina a l’hora d’enca-
rar-hi la seva existència.

OBSESSIONS DIVERSES
Martí Monterde es passeja per
la ciutat talment un vagabund
a la recerca de la veritat, d’un
refugi de la quotidianitat que
el neguiteja. Així, descriu amb
un ventall força ampli de pre-
cisions diversos indrets bonae-
renses, amb una clara obsessió
pels trens i les estacions ferro-
viàries, els cafès i les llibreries.
Quan es tracta de descriure i
intepretar allò que veu, l’autor
es carrega de lirisme i inter-
preta a través dels seus ulls i els
d’altres turistes i exiliats il·lus-
tres que han passat per Buenos

Aires. Bones mostres en són les
radiografies que fa de la im-
migració, amb l’ajut indefugi-
ble de personatges com ara
Witold Gombrowicz i Ramón
Gómez de la Serna. Però això
no passa sempre, com la ma-
nifestació poc elaborada i ba-
nal que fa sobre els desapare-
guts durant la darrera dicta-
dura militar argentina.

Cal dir, tanmateix, que el
primer diari de Martí Monterde
és un llibre progressiu, que va
millorant a mesura que es pas-
sen pàgines. És massa desigual.
S’han de llegir més de 150 pà-
gines per trobar el millor del
volum. Les millors són les que
recreen la trobada a Buenos
Aires entre Pla i Gómez de la
Serna, la relació de Macedonio
Fernández i Jorge Luis Borges i
l’aïllament de Gombrowicz.
S’ha de destacar, també, la pi-
cada d’ull que fa a Julio Cortá-
zar, ja que inclou un personat-
ge de ficció del conte Texto en
una libreta –del volum Queremos
tanto a Glenda– dins un viatge
en el metro de la línia A, allà on
succeeix el relat.


