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Matthew Tree ha seguit a la seva novel·la la ruta de Malcolm Lowry

Les cartes de Malcolm Lowry

N A R R A T I V A

D A V I D C A M I N A D A

Matthew Tree, Privilegiat. Columna.

Barcelona, 2001.

M
atthew Tree (Londres, 1958)
és un tipus que cau simpà-
tic per la seva conversió a la
llengua catalana, que va
aprendre de manera auto-

didacta el 1979. Amb aspecte de client de
pub nord-irlandès (a Derry o Belfast),
l’escriptor anglo-català es va instal·lar a
Barcelona el 1984 i des de llavors s’ha
consolidat com un autor britànic que
parla de Catalunya i la seva realitat. Tree
és una firma coneguda pels lectors.
Membre del col·lectiu Germans Miranda,
que elabora relats eròtics i de gènere, ha
après l’ofici i en les seves obres ha con-
reat diversos estils i gèneres. Entre les
seves obres més destacades hi ha la no-
vel·la Fora de lloc (1996), el llibre de contes
Ella ve quan vol (1999) i el llibre de viatges
CAT. Un anglès viatja per Catalunya per veure
si existeix (2000), que va suscitar molt
d’interès, però va ser acollit de forma
desigual. Matthew Tree assumeix amb
Privilegiat, la seva segona novel·la –premi
Columna Nadal 2001–, una aposta ar-
riscada. L’obra té un plantejament origi-
nal i està ben escrita. Però també és una
novel·la irregular, erràtica, plena de
complexes introspeccions psicològiques
i dura quant a violència i pornografia.

Privilegiat té un doble fil argumental.
D’una banda, deu cartes que l’escriptor
britànic Malcolm Lowry –autor de Sota el
volcà–, que va viure sempre a càrrec de la
seva família i va tenir una existència
marcada per les frustracions personals i
l’alcohol, escriu en diversos períodes des
de l’estranger. Aquesta correspondència
es basa en un fet real: l’avi de Tree, el
senyor Patrick, era l’encarregat de fer
arribar els diners que els familiars envi-
aven periòdicament a Lowry per garantir
la seva supervivència. Matthew Tree par-
la, en aquest sentit, del seu protagonista
com d’un alter ego.

Les cartes de Lowry no apareixen en el
relat de forma aïllada, sinó en el marc
d’una altra història, la d’un home que és
detingut a Londres amb una bossa plena
d’explosius i que a la butxaca hi guarda
unes quantes cartes de l’escriptor brità-
nic. L’home serà sotmès a un interroga-
tori per part d’un policia i d’un psiquia-
tre per esbrinar el seu mòbil i les seves
intencions amb els explosius.

Dèiem abans que Privilegiat té un
plantejament original en el sentit que les
dues històries, les cartes i la investigació
policial i mèdica, s’interrelacionen, es
barregen. Els dos relats transcorren de
forma paral·lela, s’entrellacen com a re-
curs per reforçar la intriga i la intros-
pecció psicològica dels protagonistes. Els
capítols del llibre es divideixen, ordena-
dament, entre les deu cartes, les llargues
sessions de l’interrogatori i el desenllaç
final, tot i que en aquest últim cas amb
un salt narratiu considerable. Admirador
de Catalunya, Tree situa l’últim capítol a
Barcelona. Tree, que no amaga les seves
simpaties per la ideologia anarquista,
sent una fascinació per la història de
l’home detingut a Londres. I el relat ho
reflecteix.

SITUACIONS DE TENSIÓ
Les cartes de Lowry i la història que
amaga el presumpte criminal detingut
per la policia londinenca li permeten
acostar-se a situacions de tensió. Privile-
giat reprodueix, reconstrueix (l’escriptor
afirma que el seu avi, el senyor Patrick,
va cremar totes les missives), deu cartes
de l’autor de Sota el volcà, escrites entre
1933 i 1956 des de diversos indrets, com
París, Nova York, Los Angeles i Oaxaca
(Mèxic). En aquestes cartes, Lowry des-
criurà la seva necessitat de marxar de
Londres i anar a l’estranger, l’horror i el
pànic per l’ascens del nazisme a l’Ale-
manya dels anys trenta, la seva inestable
i conflictiva vida sentimental, el tràgic
destí de l’escriptor que dedica, que sa-
crifica la seva vida a escriure una gran
obra i no ho aconsegueix... L’alcohol, la
destrucció de desenes i desenes de pàgi-
nes escrites des de la passió, la inspiració,

la severa autocrítica, l’autoodi, la de-
pressió. Lowry intenta buscar en l’es-
criptura i fora d’ella un sentit a la vida.
No està gens clar si en algun moment ho
aconsegueix. “Em fa por estar amb mi
mateix perquè m’odio a mi mateix d’una
manera que ho condiciona tot, absolu-
tament tot”, explica Lowry al senyor Pa-
trick en una carta escrita a Cuernavaca
(Mèxic), el desembre de 1937.

Com no podia ser d’una altra forma,
l’home detingut a Londres amb explo-
sius a punt de portar a terme una sag-
nant acció té també una malaltissa i
problemàtica personalitat. Amb proble-
mes infantils i a l’adolescència, desenvo-
lupa ànsies i desitjos destructius, de re-
bel·lió, d’atemptar contra el sistema i
destruir-lo. La història d’aquest home
corre paral·lela a la que explica Malcolm
Lowry a través de les seves missives.

La personalitat del criminal és es-
quinçadora, com també ho és la violèn-
cia que porta a dins. En aquest sentit és
especialment dura l’escena pornogràfica
que presencia dins una snuff movie (la seva
professió és càmera) durant un rodatge a
Oaxaca (Mèxic). O els episodis criminals
(violació i intent d’assassinat) que prota-
gonitza abans de ser detingut pels agents
policials.

Privilegiat és un llibre psicològica-
ment aspre. Amb escenes de violència,
de pornografia, de contundents revela-
cions interiors. També hi ha dosis
d’intriga perquè el lector no coneixerà
fins al final l’objectiu dels explosius
que l’home arrestat porta a sobre: el
palau de Buckingham, l’oficina del
primer ministre britànic, una altra seu
governamental...? Ni com aquest va
aconseguir les bombes. Ni per què
portava a la butxaca les cartes de
Lowry. En alguns casos, Tree és estilís-
ticament agosarat. No penso ja en el
relat de les seqüències pornogràfiques,
sinó, per exemple, en la pàgina 195, en
què hi ha un llarguíssim llistat de
marques i noms. En la rebel·lió també
hi ha un component generacional.

Privilegiat és un llibre original, però
no és una novel·la fàcil. Ni per la seva
estructura i interconnexió narrativa, ni
per la densitat i complexitat psicològi-
ca dels seus personatges. Queda dit.

P O E S I A

La llum de
les imatges

C O N C H A G A R C Í A

José Carlos Cataño, En tregua. Plaza y

Janés. Barcelona, 2001.

E
n tregua continua un trajec-
te que José Carlos Cataño (La
Laguna, 1954) va començar
en els seus llibres anteriors
Disparos en el paraíso (1982),

Muerte sin ahí (1986), El Cónsul del Mar
del Norte (1997) i A las islas vacías (1997).
El constant sentiment de desarrela-
ment polia uns versos on tot estava
calculat. Perquè en la poesia de Cata-
ño el lector no avisat es pot quedar
una mica perplex ja que mai no ha
volgut seguir un punt de referència
tradicional.

Tres nivells de realitat estan pre-
sents en aquesta poesia. En un hi
trobaríem un paisatge on el mar,
illes, volcans, onades, cel i una casa
s’apoderen de les imatges. Llegint-lo
més detingudament, cadascun dels
elements esmentats té una funció
simbòlica i, en contrast amb l’apa-
rent llum que emanen les esmenta-
des imatges, ens anem trobant en una
repetició d’impossibilitats on viure o
morir no és viable. En un tercer ni-
vell, l’escriptura forma una metàfora
d’aquest mar que no deixa d’estar
present i, no obstant això, aquesta
metàfora no pot tornar al subjecte
dels seus poemes alguna cosa molt
primigènia ja perduda. L’escriptura
només podria ser l’instrument de re-
cerca, però amb això no n’hi ha prou.
I tornem al desarrelament, més exis-
tencial que físic, expressat mitjan-
çant un dir trencat, els models del qual
es troben en la poesia de Celan, Tralk
i Pessoa. Trencada és la percepció de
l’existència des de les illes al lloc re-
ferencial en alguns poemes de Cata-
ño: “Y creo, creo/ en la triangularidad de
la montaña/ de aquella montaña que de-
jábamos atrás/ pareja a la triangularidad
de la isla nueva/ que vela el secreto nombre
del agua”. Un espai en el qual
s’eleven muntanyes triangulars a
l’obaga de la soledat i l’abandó. Me-
tàfora, aquesta illa, d’un continu
vagar en el més fosc presagi d’a-
bandó: “Abandonado, se decía, una isla
sombreada por un volcán. Y sin adioses”,
així comença el poema En tregua.

També és cert que el comença-
ment, en els poemaris de Cataño,
només és un punt d’intersecció.
Existeix un continuum des del primer
llibre relacionat amb una conscièn-
cia en la seva manera de mirar, de-
liberadament esquerdada. L’escrip-
tura és també taula de salvament i
potser per salvar-se primer necessiti
negar-se. Dic això perquè en aquest
llibre els versos formen travessies de
la consciència. Som davant d’uns
poemes d’indagació i per això és
una poesia molt allunyada dels as-
pectes mètrics, així com de l’enginy
i la lírica embadalida en la fonètica,
tan de moda fa uns anys en aquest
país. La seva poesia ens deixa amb la
sensació que estem anant mitjan-
çant la paraula a llocs de l’incons-
cient recreats només mitjançant
l’escriptura: “Escribir es volver, volver/
a la escritura donde/ quien vuelve muere/
y pasa inadvertido/ al mirar de otro/ Que
no mira”. I això, qualsevol no ho pot
aconseguir.


