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L’arquitecte, assagista, dramaturg i narrador Nicolau M. Rubió i Tudurí va néixer a Maó el 1891 i va morir a Barcelona el 1981

Dues aventures a l’Àfrica
N A R R A T I V A

S U S A N N A R A F A R T

Cal recordar
que Rubió juga
bé la tècnica de
la conversa en
altres fórmules
literàries
com són els
‘Diàlegs sobre
l’arquitectura’

Nicolau M. Rubió i Tudurí,
No ho sap ningú. Angle

Editorial. Barcelona, 2003.

Nicolau M. Rubió i Tudurí,
El camell travat. Angle

Editorial. Barcelona, 2003.

L’
arquitecte, assa-
gista, dramaturg i
narrador Nicolau
M. Rubió i Tudurí
(Maó 1891- Barce-

lona 1981), coneixedor del
món africà més enllà de les
seves activitats de cacera, de-
fensor d’una llatinitat i d’un
esperit mediterrani que Josep
M. Quintana –l’autor d’un
documentadíssim pròleg– ha
associat a entorns intel·lectu-
als francesos, i exiliat a París
l’any 1937, va concretar la
seva experiència africana en
el gènere narratiu. Del seu
interès per entendre el conti-
nent que el fascinava en va fer
matèria literària.

Centrades en el tema de la
descolonització, totes dues
novel·les presenten un ventall
de personatges que serveix
per vehicular el discurs ideo-
lògic que hi ha al darrere. No
ho sap ningú va ser publicada
l’any 1961 i sembla que la se-
va recepció crítica fou positi-
va. En un reducte perdut de
l’Àfrica, Bahr-el-Kobà, l’arri-
bada d’un helicòpter trans-
muta l’ordre plàcid dels pocs
occidentals que hi viuen.
L’ombra de les convulsions
del continent actua diferent-
ment sobre aquests blancs:
des de la preocupació france-
sa fins a la voluntària indife-
rència del català Pere Martí,
que es confessa ahistòric per
haver patit ja massa guerres.
Rubió explora els fets histò-
rics sense abandonar la pers-
pectiva catalana, de manera
que algunes converses tenen
un to molt costumista i s’hi
fan referències velades a la
cultura pròpia. Cal recordar
que Rubió juga bé amb la
tècnica de la conversa en al-
tres fórmules literàries com
ara els Diàlegs sobre l’arquitec-
tura.

L’enyorança de Pere Martí
(«ell era un home d’enyoran-
ça. No pas un home que “d’e-
nyorança es mor”, enten-
guem-nos; sinó tot al contra-

ri: un home que viu d’enyo-
rança. Què hi havia anat a fer
a l’Àfrica, sinó a enyorar-se?»)
dóna entrada a cançons i po-
emes de la pàtria enyorada,
per contrast amb Palamède
Dupont, el prototipus de la
dispersió intel·lectual i la veu
introductora del tema de la
negritud, o amb Charles Fer-
rier, que vol salvar l’Àfrica
europea dels negres. La no-
vel·la funciona gràcies a
aquesta dualitat, tot i que no
s’aprofita del tot el conjunt
de caràcters que viuen la
pròpia decadència enfront de
la puixança combativa dels
autòctons. S’apunten, això sí,
els elements fonamentals per
al canvi polític i l’emergent
classe intel·lectual represen-
tada en la figura del mestre
negre francòfon Dialó. El seu
esperit marca les tendències
establertes per Léopold Sédar
Senghor.

Des del punt de vista cons-
tructiu, l’obra també vol do-
nar una lliçó: Martí estima
l’Àfrica i no en vol marxar.
Després d’una certa decepció
sentimental i de la temptació
d’abandonar-ho tot, surt la
seva personalitat més exis-

tencial, en el sentit positiu:
com els personatges de Ca-
mus, encara que desproveït
de percepció històrica, com-
prèn que s’ha de continuar al
mateix lloc. Però aquesta in-
definició de principis, que es
mou des de la particularitat
d’un ésser tocat per l’orgull
íntim, li acaba donant valor.
De manera que, si en algun
moment, un cert anecdotari
costumista ens fa irreal la
història en aquelles contra-
des, el gest final ofereix força
constructiva al conjunt.

Si bé la percepció africana
té el deix de la visió típica-
ment europea que es podia
donar a França pels mateixos
anys (tant en la visió de la
dona africana com en el tema
polític), Rubió té una mirada
personal sobre la qüestió. Co-
neixedor probablement de la
literatura no europea (cal re-
cordar que René Maran ja fou
traduït a l’espanyol el 1922 i
que Rubió, a banda, coneixia
bé la literatura francesa), les
seves novel·les s’escriuen en el
moment àlgid de les inde-
pendències polítiques. Fins a
un cert punt, els seus perso-
natges són apàtrides, figures
que no podrien sobreviure en
l’estructura social occidental.
D’aquí que el format escollit
sigui el narratiu.

El camell travat constitueix
la segona part de la història i
s’inicia amb la figura d’un
barceloní mediocre que sem-
bla haver llegit la narració
anterior, a banda d’haver co-
negut Pere Martí en circums-
tàncies poc favorables.
Aquesta segona novel·la des-
plega d’una manera més in-
tel·ligent els recursos literaris
al servei de l’intent d’expli-

cació de la nova Àfrica post-
colonial. El protagonista in-
tenta agermanar tots dos
mons amb una certa filantro-
pia, però, tal com deixa en-
tendre el títol, qualsevol pro-
cés queda en via morta. De
manera que l’afany concilia-
dor o combatiu s’enquista en
la soledat d’uns éssers que ja
no troben el seu lloc. La no-
vel·la explica, a través de la
confusió del fill de Martí –un
jove, entre Verne i Sartre ens
diu, que no té futur en aquell
espai–, la confusió d’un con-
tinent que necessita dels nous
blancs per créixer i moder-
nitzar-se, uns blancs diferents
d’aquells nostàlgics isolats de
Bahr-el-Kobà. El narrador po-
sa sordina als esdeveniments
per ressaltar aquests indivi-
dus sense objectiu. La ideolo-
gia apuntada per uns i altres
es resol a la manera tartari-
nesca, amb una cacera de lleó.
Rubió pretén en realitat que
el fons gairebé sense argu-
ment de les vides dels colo-
nitzadors serveixi per escol-
tar de lluny la veritable remor
de fons que són les transfor-
macions polítiques de les re-
públiques negres.


