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La novel·lista italiana Margaret Mazzantini

Expiació
N A R R A T I V A

A N N A T O M À S

Margaret Mazzantini, No et moguis.
La Magrana. Barcelona, 2003.

U
n llarg monòleg, una expia-
ció que emergeix del pes
d’una angoixant espera da-
vant un quiròfan. Timoteo,
cirurgià acomodat des de fa

anys en la seva existència de professi-
onal apreciat, de discret marit d’una
brillant periodista i de pare distret
d’una adolescent com n’hi ha d’altres,
espera assegut que un col·lega salvi la
seva filla, que ha sofert un terrible ac-
cident quan conduïa el seu escúter.
Durant aquest lapse de temps, mentre
la mare torna de Londres, on era en
viatge de feina, Timoteo manté un di-
àleg imaginari amb la seva filla, un
impotent diàleg que el porta a qües-
tionar-se la seva vida i a recordar una
història d’amor viscuda setze anys en-
rere, just un any abans del naixement
de la seva filla.

Un calorós dia d’estiu el cotxe li falla
en un barri perifèric de Roma. Una
dona pobra, d’aspecte vulgar i que ha-
via fet de prostituta, li ofereix el seu
telèfon per trucar al mecànic. Arribats
a casa d’ella, Timoteo, pres per l’alco-
hol i una excitació degradant, la viola,
però un cop retorna al seu entorn
benestant s’adona que tota la seva vida

és una farsa. D’aquesta manera, a me-
sura que se succeeixen les trobades
amb aquesta dona que du el simbòlic
nom d’Itàlia, neix entre ells un amor
clandestí, irracional, sublim; un amor

que acaba en tragèdia per indecisió i
egoisme, per covardia.

No et moguis és la història d’aquest
viatge enrere que fa el pare per reviure
una passió amorosa que li va deixar
una marca fòssil i que ara, mentre
implora a la seva filla que no el deixi,
confessa amb gran dramatisme psico-
lògic. Però així com podria semblar
que amb aquest alliberament vol po-
sar fi a una existència que no el satisfà,
Timoteo es limita a esperar que el curs
dels esdeveniments li permeti seguir
amb la seva vida insípida i indiferent.
D’aquesta manera, Margaret Mazzan-
tini construeix un testimoni que no

podem sinó qualificar de
real, palpable, creïble fins a
la medul·la. Ens parla de
sentiments, però sense fil-
trar-ne solucions ni judicis
personals. Deixa per al lec-
tor l’aprovació o el menys-
preu cap a aquest home
covard que viu resignat en
la seva vida burgesa.

Precedida d’un gran èxit
a Itàlia i guanyadora del
prestigiós premi Strega
2002, aquesta novel·la d’a-
mor i de culpa arribarà
l’any vinent a la gran pan-
talla gràcies a una copro-
ducció hispano-italiana.
Penélope Cruz i Sergio
Castellito, el marit de
Mazzantini, protagonitza-
ran una història d’amor
violenta i tendra, existen-
cial i altament poètica.
D’una banda la interven-
ció quirúrgica, l’anestèsia,
el monitor, els batecs. De
l’altra, un bisturí invisible
que penetra en la carn viva
dels records. No et moguis:
les paraules contraposades
a un coma de silenci.

ROBERT RAMOS

Xavier Moret

A S S A I G

Xavier Moret, El català de la Terra del
Foc. Ara Llibres. Barcelona, 2003.

E
l català de la Terra del Foc és la
sorprenent història de Ja-
cint Puget, un català de
Manlleu que ho va deixar
tot per anar-se’n a viure a

aquest territori de rius cabalosos i
boscos atapeïts separat de la Patagò-
nia per l’estret de Magallanes. Allà,
l’any 1925, hi va fundar l’estancia La
Catalana, una granja de grans di-
mensions que encara avui funciona i
que Xavier Moret va poder visitar
personalment.

Protagonista del llibre de Josep
Pla, Un senyor de la Terra del Foc, Jacint
Puget es revela com un home rondi-
naire però tenaç. Les coses no li van

ser gens fàcils, va tenir grans pro-
blemes burocràtics i, fins i tot, va
haver de fer un curs accelerat de cria
d’ovelles. A més, va viure de retruc la
revolta anarquista dels anys 20 i la
repressió que la va seguir. Xavier
Moret, autor de novel·les com ara
L’impostor sentimental i Qui paga mana
i de llibres de viatges com ara Amèri-
ca, Amèrica i La isla secreta, un recorrido
por Islandia, relata a El català de la Terra
del Foc no només les vicissituds de la
vida de Puget, sinó també el passat i
present d’aquest petit paradís de la fi
del món. A.T.

N A R R A T I V A

Glòria Sales, La triple màscara.
Euxina. Barcelona, 2003.

E
n el marc d’un ombrívol i
solitari casalot anomenat
galeria Soler, on en èpoques
passades hi va viure una fa-
mília secretament aterrida

per la desaparició en circumstàncies
estranyes d’una de les filles, Glòria
Sales situa l’acció de La triple màscara,
una història a diferents temps que
reflexiona sobre el desig humà de
conèixer. L’antiga casa Soler ara és
una residència a la qual arriben tres
joves estudiants de belles arts i dos
doctorands de ciències exactes. Mit-
jançant els inhòspits esdeveniments
que viuen aquest conjunt de perso-
natges, completat per un sospitós
professor, una pintora i una excèn-
trica pianista, l’autora posa en qües-
tió el valor del coneixement intel·lec-
tual en la recerca de la veritat.

Dividida en tres parts que són com
relats, la novel·la es fa complexa a
mesura que avança en plantejaments
com el de l’existència del destí i la
seva impossible transgressió. Amb un
rerefons mitològic latent i plena de
referències del món de les lletres i les
ciències, l’obra de Sales endinsa el
lector en un terreny confús i profund:
el misteri de l’existència. A.T.

CRISTINA CALDERER

Josep Espar i Ticó

Catalunya, país obert i plural
A S S A I G

F E R R A N A I S A

Josep Espar i Ticó, Joan Amorós i Pla,
Francesc Roca i Rosell, Els stops a la

Història de Catalunya. Associació

Conèixer Catalunya, Rosa Sensat.

Barcelona, 2003.

E
ls autors d’aquest assaig o
manual d’història de Catalu-
nya presenten d’una manera
senzilla i clara els principals
problemes que ha patit el po-

ble català al llarg dels temps. El llibre
està emmarcat dins de la campanya
Conèixer la història, amb la qual es pretén
contribuir decididament a fer que Ca-
talunya refermi la seva identitat.

Joan Amorós reflexiona en el pròleg
sobre el procés actual de globalització:
“La globalització no pot ser un procés
uniformatitzador perquè fa perdre di-
namisme i condueix al fracàs; ha de ser
un procés multiplicador de doble efec-
te: cada poble vers el conjunt de la hu-
manitat i el conjunt de la humanitat
vers cada poble”. Per tant és important
refermar les arrels dels diferents pobles
i cultures per enriquir el món global i
no a l’inrevés. És primordial el conei-
xement de la història per autoafir-
mar-se col·lectivament i mantenir una
projecció universal que asseguri el fu-
tur. Els autors d’aquest treball són

conscients que Catalunya s’ha fet i es fa
permanentment amb l’aportació enri-
quidora d’altres pobles i d’altres cultu-
res. Catalunya és un país obert i plural
que vol continuar existint amb la seva
pròpia idiosincràsia.

Josep Espar i Ticó resumeix el signi-
ficat d’aquest assaig amb un exemple:
“El món és com una immensa fruitera
plena de fruites diferents. A la fruitera

no hi ha fronteres, però cada fruita té
la seva forma, el seu color, el seu gust...
Totes són diferents. Totes hi tenen el
seu dret a existir amb les seves carac-
terístiques. La seva varietat és una ri-
quesa”. Catalunya és una de les fruites
que vol continuar enriquint el món
amb la seva personalitat, la seva llen-
gua i la seva cultura.

ELS ATACS CONTRA CATALUNYA
El llibre planteja, a través de l’anàlisi, els
“stops a la història de Catalunya”. Els
autors s’han capbussat en el procés his-
tòric català i ressalten els atacs que ha
rebut Catalunya des de l’edat moderna.
Però no ho fan des del ressentiment, si-
nó que aporten idees per ajudar a
construir la Catalunya d’avui i de demà.

L’assaig s’endinsa en la Catalunya del
segle XXI i es manifesta partidari d’o-
brir-se a la construcció del eix occita-
no-català dins de l’arc mediterrani. És
una proposta per entrar a Europa par-
tint del propi bagatge i no anant a re-
molc d’altres: “La UE hauria de ser una
gran federació d’Estats uniculturals i
d’Estats federals o confederals, les regi-
ons històriques amb identitat pròpia, i
les regions restants”. Aquest interessant
i original estudi es tanca amb dues cro-
nologies: una de bàsica que marca totes
les vicissituds del nostre territori des de
la prehistòria fins a final del segle XX i
l’altra –comentada pel professor Fran-
cesc Roca– dels darrers trenta anys.


