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Albert Roca ha narrat el seu viatge asiàtic

Tan lluny de casa
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Albert Roca, Penombra
oriental. La Magrana.

Barcelona, 2001.

S
empre fa de mal dir,
però es deu poder
mesurar la diferència
entre una guia turís-
tica i un llibre de vi-

atges per la presència del jo en
el text. El lector deu esperar
d’una guia turística un seguit
d’indicacions de tipus pràctic
que li permetin orientar-se so-
bre el terreny, i tota la resta és
secundària; per això la guia tu-
rística sol ser pràcticament
anònima, a tot estirar un pro-
ducte de marca. Per contra, el
lector del llibre de viatges deu
esperar veure a través de la
mirada de l’autor un paisatge,
uns costums, unes vivències
que, en el límit, li permetin fer
experiència interior d’un viatge
possiblement real.

És la presència del jo, doncs,
el que tenen en comú. Per
exemple, dues mirades tan di-
verses sobre les illes de la Poli-
nèsia com ho són la d’Aurora
Bertrana a Paradisos oceànics i la
de Josep M. de Sagarra a La ruta
blava. A Paradisos oceànics, la veu
que guia el lector és indubta-
blement personal, per bé que
no es mostra ella mateixa: no
parla sinó del que veu. Per

contra, a La ruta blava és sempre
Sagarra qui parla, i parla sem-
pre ell mateix en parlar del seu
viatge; no d’ell mateix, alerta,
sinó des d’ell mateix des de la
seva sempre particular i aper-
sonada visió de la realitat. Es
pot dir que la mirada d’Albert
Roca fa encara un pas més enllà
i extrema, en aquest sentit, el
protagonisme del jo gairebé
fins a enterbolir l’objecte sobre
el qual pretesament s’adreça.
Penombra oriental narra, a través
d’una vuitantena de textos

breus, un viatge per indrets
exòtics en tres etapes: Pequín,
reflex opac d’una Xina miseri-
osa; Ulan Bator i els paisatges i
les gents d’aspecte encalmat de
Mongòlia; Moscou, al capdavall
d’una ruta grisa per la Sibèria.
La veu de l’autor es projecta en
part dels fragments més aviat
endins que no pas enfora. El
seu és un relat de l’estranyesa,
un viatge no reconegut d’arrel
existencial, d’indagació en la
pròpia identitat i el sentit de tot
plegat.

Però insistim-hi: aquesta in-
tenció del viatge no és recone-
guda, només s’intueix a partir
d’alguns indicis: “M’interessa
tant explorar el terreny de la
solitud com la realitat llunyana
d’aquesta ciutat, o potser més”,
diu, en instal·lar-se a l’hotel Yue
Xiu de Pequín. ¿Què amaga si-
nó aquesta boutade, més enda-
vant, en fer la visita de rigor a la
Ciutat Prohibida?: “Aquest és
en concret un dels meus objec-
tius: observar les coses sense
disposar de gaire informació

prèvia, per tal de poder for-
mar-me’n una opinió ben dis-
torsionada”. O el rar moment
de franquesa, potser de debili-
tat, en la solitud de l’habitació
on l’acull una família mongol:
“Se sol emprendre un viatge pel
delit de tot allò que encara no
és, però quan tot d’una et tro-
bes en aquell futur que no ha-
via d’arribar mai, viatges per
pura malenconia de les coses
que ja existeixen, de les coses
que et són pròpies”.

Hi ha en el viatge d’Albert
Roca una mena d’esforç para-
doxal per preservar la virgini-
tat, per evitar que el viatge re-
sulti una experiència transfor-
madora. Desemmascara així,
potser sense adonar-se’n, la far-
sa del turisme massiu i fàcil
d’avui, que permet passar pels
mons més allunyats sense a
penes entrar-hi en contacte,
amb la sola preocupació de te-
nir rodets i piles a punt per
carregar la màquina de foto-
grafiar. L’evocació d’alguns tò-
pics, la reivindicació callada de
certs prejudicis i un lleu aire
cínic reforcen aquesta impres-
sió. Que l’autor rebla amb l’a-
nècdota del caçador caçat en
una fotografia: hi ha un mo-
ment que el turista esdevé sou-
venir turístic per als indígenes, i
no a la inversa.

La singular intuïció narrati-
va d’Albert Roca funciona,
una vegada més, en aquest
llibre de viatges, que ho és tot
i sembla en tants moments
planificat i escrit a la contra.
El lector que esperi il·lustrar la
pròpia ignorància sobre la Xi-
na, Mongòlia i la Sibèria pot-
ser en tornarà desconcertat.
Els altres, si juguen des d’al-
guna complicitat amb la pro-
posta, en trauran prou de
profit.

El desert i el bosc
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E
n l’Institut Imperial Rus d’Hu-
manitats de Bakú trenta
alumnes musulmans, quatre
d’armenis, dos de polonesos,
tres de sectaris i un de rus re-

ben classes de geografia del professor
Sanin. Vestit amb uniforme de botons
daurats instrueix els seus deixebles so-
bre la situació de l’Azerbaidjan: així
doncs, depèn de vosaltres mateixos,
nois, que la nostra ciutat pertanyi a la
desenvolupada Europa o bé a l’endarre-
rida Àsia. Els joves d’aquesta primera
classe es debatran tota la seva vida en els
conflictes de pertànyer a una o altra
identitat en el difícil període de
1905-1921.

Khurban Said és només el nom de
ploma d’un misteriós personatge real.
Se l’ha identificat amb Lev Nussimbaum,
jueu nascut a Bakú l’any 1905, fugit el
1920 a Berlín i convertit a l’islamisme
sota el nom d’Essad Bey, que acabà vivint
a la Viena bohèmia de l’època i es rela-
cionà amb la baronessa Elfriede Bod-
mershof von Ehrenfels. Es desconeix si la
noble austríaca era únicament l’encar-
regada de recollir els drets d’autor de la
novel·la o bé si ella i l’enigmàtic escrip-
tor de biografies van concebre-la a qua-
tre mans. L’obra va ser publicada per
primera vegada el 1937, però no es va
traduir a l’anglès fins al 1970. En aquests
moments, és un best seller arreu i ha co-

negut diverses edicions. Cal afegir a
aquestes condicions extraordinàries que
el seu autor, Essad Bey o Lev Nussima-
baum o Khurban Said, camaleònic i in-
trigant, va morir en un dels llocs més
bonics del sud de la vella Europa, Posi-
tano: un poblet de la costa amalfitana en
què la convivència de diverses cultures
hi ha deixat el seu record.

ROMEU I JULIETA
El cas és que la història d’Ali Khan, un
noiet musulmà de creença xiïta, i de
Nino, una princesa georgiana de con-
fessió ortodoxa, és la versió oriental de
Romeu i Julieta a la vora de la mar Càs-
pia. La seva relació perdurable contra els
embats de les religions i les guerres ser-
veix de fil conductor a una àmplia visió
de mosaic del que han estat i són aquests
països: Azerbaidjan, Geòrgia, Daguestan,
Pèrsia. Est i Oest, islamisme i cristianis-
me, tradició i progrés emmarquen l’a-
mor dels joves que el fan possible gràcies
a la seva tenacitat. Una mena de tossu-
deria que va molt lligada al paisatge i de
la qual en tenim versions ben plàstiques
en films com el d’Abbas Kiarostami, A
través de les oliveres (1994), amb les ma-
teixes anades i vingudes, timideses i re-
coneixements, i lent discórrer dels sen-
timents humans a pesar de la història.

La novel·la, reduïda a l’esquema romàn-
tic, compleix els requisits bàsics d’una
relació amorosa d’èxit: enamorament
adolescent, oposició familiar, transgres-
sió sexual, casament ocult, separació i
final tràgic.

Ali Khan explica l’amor per la seva
ciutat, Bakú, de la qual s’ha de separar
unes quantes vegades. Pertany a una
nissaga musulmana de gran prestigi
guerrer, els Xirvanxir. Parla tàtar però
s’educa en un escola russa Amb tot, els
seus ulls es dirigiran envers la cristiana
que menja amb forquilla i ganivet, Nino
Kipiani, la noia més bonica del món, que
passa els estius a Susa. A la vegada, tot
un món de tradició oral ens és mostrat,
i, si no en teníem prou amb els esdeve-
niments de patrons recognoscibles dels
protagonistes, ara podem descobrir fets
tan exòtics com l’existència de pobles
habitats exclusivament per poetes –els
aixugs, uns recitadors alliberats fins i
tot dels impostos–, la llegenda dels
cavalls de Karabakh, o tota una teoria
sobre la creació artística: “L’home del
desert, me n’adono, només té un sen-
timent i només coneix una veritat, que
l’omple. L’home del bosc té moltes ca-
res. El fanàtic ve del desert; l’home
creatiu, del bosc. Aquesta és la dife-
rència principal entre l’est i l’oest”. El

malèvol armeni Melik Nakhararjan,
s’arrenglera amb els homes de bosc per
apropar-se a la georgiana Nino i causar
així el conflicte que mantindrà sepa-
rats els amants. Així, les converses i els
viatges van teixint costums i anècdota
narrativa de forma amena i llegidora.
Les lleis de l’Islam i les tradicions cris-
tianes no seran obstacle per tornar a
reunir en una mena de pessebre, l’aul
al Daguestan, la princesa i el guerrer
Xirvanxir. A aquesta illa d’amor hi ar-
riben, però, els fets que marquen el
mapa de la primera meitat del segle
XX: la Primera Guerra Mundial, la Re-
volució Russa, la invasió soviètica de
l’Azerbaidjan, el petroli de l’Iran: “L’I-
ran es moria, però es moria amb ele-
gància”.

Perquè l’amor a Orient s’inicia en
una font, com diu el protagonista, Ali
i Nino no n’esgoten mai el doll. Un cop
enderrocat el tsar del seu país, fugen
exiliats a Pèrsia, a casa dels poderosos
cosins de la família. Allí l’eunuc de
l’harem s’esforçarà per convertir a les
bones maneres la indomable Nino que
no vol ser una princesa de Nezamî. La
vida regalada de Teheran els separa a
causa del xoc entre costums. Però Ali se
sentirà cridat per la terra i tornaran a
Bakú, on, paradoxalment, tenir una
dona europea i una casa occidentalit-
zada els obrirà les portes de tot, encara
que provisionalment. El seu testimoni
escrit serà conservat pel capità i amic
Iljas Beg. Èpica i lírica s’abracen com la
sorra del desert i les branques del bosc
en la vida dels protagonistes Ali i Nino,
en una novel·la que avui té una rara
actualitat.


