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La nit electoral catalana viscuda per televisió des d’Anglaterra

Una teoria de la relativitat... modesta

N
M a r t a P e s s a r r o d o n a

o és la primera ve-
gada, ni espero que
sigui la darrera,
que visc unes elec-
cions a l’estranger,
per dir-ho breu-

ment i amb reticència. (La reticència es
deriva del fet que a Anglaterra, que no
a la Gran Bretanya, on era, em sento
més a casa que de Salses a Guardamar.)
Tampoc és la primera vegada que veia,
consultats quatre diaris l’endemà, que
l’absència de notícies era total sobre
les eleccions, a excepció del Times, que
ho enllestia amb unes cinc-centes pa-
raules i des de Madrid. Tot plegat po-
dria fer pensar que la premsa britànica
–ara sí, britànica– és dolenta. Franca-
ment, no ho crec. Més aviat crec que
per més passió i compassió que hi po-
sem, comptem relativament poc, per
no dir gens, en el concert mundial, en
la secció Overseas d’aquella premsa, que
equival a la secció Món d’aquest diari,
l’AVUI. Aquesta és la realitat, o així l’he
viscuda una vegada més.

Aquesta vegada, però, sí que vaig
seguir més o menys les eleccions per
televisió, sota el pretext de sopar ve-
ient un magnífic documental de més
d’una hora de durada sobre Bola de
Nieve, el cubà mestre de boleristes,
justament a casa de dos cubans d’ori-
gen, nefastament perseguits pel règim
de l’etern barbut i foragitats de casa
nostra en alguna ocasió per les relí-
quies estalinistonostrades amb les quals
encara convivim. Em refereixo al ma-
trimoni de l’escriptor Guillermo Ca-
brera Infante i l’actriu Miriam Gómez,
de fa anys –i per a sort seva– súbdits
britànics. El programa del cas, el de
Bola de Nieve, es donava pel canal in-
ternacional de TVE, i periòdicament
s’interrompia amb notícies sobre els
resultats de les eleccions catalanes, les
meves, un fet que va permetre que en
una breu absència de la taula, guanyés
Maragall, i de retorn, guanyés Mas.
Una primera apreciació: ¿no seria mi-
llor, en futures cites electorals, oblidar
les enquestes prèvies i esperar l’escru-
tini? Naturalment, això feriria l’ego de
molts militants de partits, que no es
podrien regalar ni un moment amb el
triomf que, al cap d’un parell de mi-

nuts, ja s’ha esvanit.
Sic transit gloria mundi!

No vaig triar en
aquesta ocasió, ni en
ocasions anteriors,
ser fora del país en
un dia d’eleccions.
Ben al contrari i re-
cordant els meus
temps anglesos, quan
arriba un dia d’a-
questa mena, m’a-
grada tenir els ulls
quadrats de veure
tanta televisió, com
diuen ells. Té, però,
els seus avantatges,
com per exemple re-
lativitzar, o refer-
mar-me en allò que
crec fa anys i que és
que les úniques elec-
cions que realment
compten són les dels
Estats Units, la nostra
Roma de la Marca
Hispànica. És clar que
la comèdia humana que, segurament,
van poder viure els meus conciutadans
jo me la vaig perdre a l’altar del bolero.
Què hi farem! Com diem, no es pot
tenir tot a la vida.

Tot plegat no voldria que fes la im-
pressió que sóc una esteta que viu en
una torre de vori portàtil, que tot d’u-
na trasllada a la que per mi és encara
avui una de les ciutats més belles de les
que conec, Londres. No, sóc una per-
sona profundament política. Per co-
mençar, sóc dona i ja en edat de con-
cessions, darrer eufemisme anglès (ad-
miro profundament la hipocresia an-
glesa, per adobar-ho) per dir que s’ha
ultrapassat la seixantena. Per tant i
com a tal crec en la política de l’expe-
riència i si no milito actualment en
cap partit polític és perquè ja ho vaig
fer durant el franquisme i durant prou
de temps per saber que no sóc persona
de partit i per preguntar-me: ¿on era
durant el franquisme la gent de la
meva edat, alguns dels quals llueixen
d’abrandats militants de partit avui
dia? No comments, please.

Tot plegat, voldria fer constar que no
vaig triar ser fora del país en cita elec-

toral, convocada després que l’An-
glo-Catalan Society em convoqués a mi
per a la seva cita anual. Convocatòria
que em va fer molt feliç, perquè sem-
pre estaré en deute amb el país on he
viscut els dos anys objectivament mi-
llors de la meva vida i que, oh rara
avis!, per adobar-ho, una vegada, fa
molts anys, van tenir la pensada de
crear una societat que avantatja en
anys la sempre poderosa Hispanic So-
ciety (en un principi, Spanish Society).
Una societat avui dia tant o més preo-
cupada pels papers de Salamanca que
nosaltres, els indígenes, per exemple.

En qualsevol cas, ja es comprendrà
que els dos dies d’absència abans de la
cita electoral nostrada, no em van im-
pedir de veure, com estic veient ara
mateix, que tiris i troians si per alguna
cosa no s’interessaven era i és per la
cultura, excepció feta d’aquella par-
cel·la de la cultura que permet el maó
i, en conseqüència, la inauguració i la
foto al diari o la imatge als telediaris.
Em refereixo, naturalment, al teatre i a
la quantitat de closques caríssimes que
hem pagat amb els nostres impostos.

Per consolar-me de tanta indiferència

política catalana en-
vers la cultura nos-
trada, a Londres vaig
anar a un dels meus
caus teatrals predilec-
tes i més humils que
el Lliure de Gràcia. Al
Tricycle Theatre de
Hampstead. Ho dic
perquè les similituds
entre el teatre barce-
lonès –avui en obres,
segons tinc entès– i el
londinenc arriben
fins al punt que tots
dos provenen de lo-
cals socials gremials,
en el cas de Hampste-
ad del gremi dels
guardaboscos (!). Allí
s’hi representa una
obra que no és obra.
M’explico: Justifying
War (Justificant la
guerra) és una dra-
matització de la in-
vestigació Hutton so-
bre el cas David Kelly,
el científic especialis-
ta en bacteris que ha

estat una de les víctimes col·laterals de
la guerra de l’Iraq darrera. Fa pocs me-
sos, des d’aquestes mateixes pàgines,
vaig parlar a bastament de Kelly, per la
qual cosa em permeto estalviar expli-
cacions. Tan sols que, a desgrat de gau-
dir amb Ibsen i Txèkhov i La primera
història d’Esther espriuana –que sembla
que mai no veurem al TNC–, és a dir,
amb el teatre de text eminentment li-
terari, confesso que vaig passar una de
les millors vetllades teatrals de l’any.

Sortint del teatre, vaig viure el setge,
àdhuc aeri, de la ciutat, Londres, per la
coincidència meva amb la visita de
Bush amb la seva muller, Laura, i
set-cents amics (literal!). Una vegada
més, recordant Bola de Nieve i la nit
electoral catalana, vaig decantar-me
cap a una teoria de la relativitat... mo-
desta, això sí. Mentre em criticava a mi
mateixa per no haver-me preocupat
prou quan George W. Bush va ser elegit
president dels Estats Units, per més
que viatgi amb set-cents amics. ¿O és
que hi ha també una teoria de la rela-
tivitat en l’amistat?

■ Marta Pessarrodona. Escriptora i traductora

➤ ➤ ➤
sió més o menys interessada al voltant
del que hem de considerar assaig. Per
començar, hauríem de posar-nos d’a-
cord a situar les seues fronteres dins de
la literatura (i això enllaça amb les
preocupacions de D. Sam Abrams). I
tanmateix una ullada als guanyadors
dels dos premis d’assaig més coneguts
i difosos en les lletres catalanes, el Jo-
sep Vallverdú de Lleida i el Joan Fuster
dels Octubre, ens demostraria que, so-
ta aquesta etiqueta, solen vehicular-se
artefactes molt respectables, però poc
o gens relacionats amb la literatura.

El recurs als premis no vol ser anec-
dòtic. Si se’m permet una al·lusió per-
sonal, no fa molt sèiem al voltant d’u-
na taula Vicenç Villatoro, Josep Gifreu,
Antoni Furió i jo mateix (esperàvem
també Damià Pons, però no va poder
superar els problemes de navegació
aèria). Érem el flamant jurat del Joan

Fuster d’assaig, perpetrat a València
per l’incombustible Eliseu Climent.
Quan vam haver d’enfrontar-nos als
originals presentats, ens vam adonar
–i així es va fer explícit damunt la
taula– que, fet i fet, no s’hi havia pre-
sentat cap escriptor. Els originals ver-
saven sobre els temes més diversos,
però si alguna cosa tenien en comú era
el fet de no posseir cap d’ells una es-
criptura literària. Eren, per descomp-
tat, el que habitualment passa sota el
rètol d’assaig: excursions acadèmiques
més o menys disfressades, monografi-
es, elucubracions filosòfiques, reflexi-
ons de to aproximadament periodístic.
Però es tractava d’un premi literari! És
cert que els Octubre desvien una part
del que tradicionalment se sol relacio-
nar amb l’assaig (allò que s’anomena
prosa per a no limitar-ho tot a l’omní-
moda novel·la) cap al premi de narra-
tiva Andròmina. Però mai, des que jo

ho recorde, l’Andròmina ha estat con-
cedit a cap llibre que no fóra una no-
vel·la. Un dietari, per exemple, tindria
molt mala cabuda en aquests premis,
com tampoc no seria ben rebut en els
guardons que es concedeixen a Lleida.
I aquesta és una realitat tercermun-
dista però inesquivable.

És cert que en els darrers anys han
sorgit editorials que han intentat su-
plir aquesta mancança i han provat de
clarificar el panorama. El premi d’as-
saig de Bromera, per exemple, o el
premi de narrativa Ulisses que Tàndem
concedeix a Castelló en serien bones
mostres. No conec al Principat –i em
tinc per ben informat– uns guardons
equivalents. Del que es tracta és que les
editorials comprenguen la vàlua in-
trínseca de tot allò que no és prosa de
ficció, i no ho convertesquen en un
calaix de sastre on acabe surant mate-
rial específicament no literari. Tot és

respectable, naturalment, però, amb
aquest mateix raonament, comencem
per respectar la literatura.

A l’article citat, Sam Abrams afir-
mava taxativament: “Un dels proble-
mes importants que planen sobre la
literatura catalana contemporània és
paradoxalment la constatació de què
volem dir exactament quan parlem de
literatura”. I què volem dir quan par-
lem d’assaig? I què té a veure això amb
les memòries, o els dietaris, o les bio-
grafies? És possible que tot això no es-
tiga gens clar, però el que esdevé dià-
fan és el fet que no podem seguir do-
nant gat per llebre. Si concedim un
premi d’assaig, que el seu contingut
tinga a veure amb el fenomen literari.
Si no, estem estafant el públic i, el que
és pitjor, ens estem estafant nosaltres
mateixos. Respectem la literatura. És
tan simple de demanar com això.

■ Joan Garí. Escriptor


