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Massimo Carlotto de jove va ser activista polític

L’irònic blues
del senyor K

N A R R A T I V A

C A R L O S Z A N Ó N

Massimo Carlotto, La vida
fugint. Traducció de Miquel

Pairolí. La Campana.

Barcelona, 2003.

A
ny 1976. Pàdua.
Massimo Carlotto té
19 anys i un com-
promís amb l’es-
querra italiana de la

Lotta Continua que és absolut
(facció del rus amb bigoti que
estimava els nens). El primer
en les manifestacions, el pri-
mer a posar la cara i la mà una
mica solta, tot s’ha de dir.
Temps convulsos aquells en
els quals es tancava Aldo Moro
al maleter d’un cotxe com si
fos una roda de recanvi. Cap
d’una secció de la contrain-
tel·ligència del partit, l’atzar el
va dur al lloc inadequat en el
pitjor dels moments possibles.
¿Va ser una trampa o només
mala sort? Qui ho sap? Però el
cert és que el xicot seguia la
pista de dos capos feixistes que
maquinaven un negoci doble
amb el tràfic d’heroïna. Per
una banda l’econòmic i per
l’altra delmaven les files dels
nois de l’esquerra, sempre
més proclius a vicis creatius
com la drogoaddicció. Massi-
mo passa pel carrer i sent un
crit. És l’edifici on viu la seva
germana i creu reconèixer la
noia que crida com una de les
seves veïnes. Quan arriba a
l’habitació de la veïna, l’han
cosit amb 59 punyalades.
Massimo fuig, dubta i final-
ment compareix davant els
carrabiners com a testimoni.
Però als jutges els agrada el
noi i el converteixen en pre-
sumpte culpable. L’Agrimen-
sor K ha arribat al castell.

Els arguments de l’acusació
es van basar en l’avui ja oblidat

odi de classes, ja que la morta
era membre de l’alta burgesia
de la ciutat. De res no va servir
la defensa de Massimo, l’evi-
dent vulneració de drets, una
instrucció realitzada o per oli-
gofrènics o clarament fraudu-
lenta pels interessos que es
movien darrere la tarima. Si a
això hi afegim una burocràcia
lenta i absurda i la voluntat del
nostre home per tocar el dos
fàcilment ens sortiran 86 judi-

cis, 6 anys a presó i un malson
que no finalitzarà fins que a
Massimo se l’indulti el 1993
sota la pressió de l’opinió pú-
blica i d’una sèrie d’intel·lectu-
als compromesos –Jorge Ama-
do i Norberto Bobbio–. Avui, el
senyor K dóna conferències per
tot el món, és un polèmic re-
ferent a la televisió de Berlus-
coni, dramaturg i novel·lista, i
viu d’explicar el seu malson, la
seva experiència de tots

aquells anys que li van robar i
que ningú li podrà mai tornar
o compensar.

La vida fugint és el testimoni
del seu autor de part d’aquell
temps, en concret el que va
passar a la clandestinitat.
Omet, molt hàbilment, qual-
sevol comentari o explicació
sobre el crim, així com ens es-
talvia –a excepció del final del
llibre– el confús i delirant
procés judicial. Carlotto ens

mostra amb una prosa clara i
directa el seu “vaig ser allà i
això és el que vaig veure” i ho
fa de la millor manera possi-
ble. Amb ironia, amb distanci-
ament i sentit d’humor, evi-
tant els detalls escabrosos i
l’autolamentació, l’horror i la
soletat, i mostrant-se ell ma-
teix no com a heroi ni com a
víctima sinó com una joguina
del destí que simplement es va
resistir a ser el que els altres
volien que fos: un número
d’un acte judicial en una cel·la.

LES PARAULES DONEN VIDA
La vida fugint, novel·leta pica-
resca amb penetrant aroma de
Bohumil Hrabal, ritme cine-
matogràfic, absència de deta-
llisme i molta informació (si
alguna vegada t’exilies: aquest
és el teu llibre), Carlotto ens
demostra un cop més –com va
assenyalar un crític del seu
país– que “no són els contin-
guts els que dicten les paraules
–com ho creuen els escriptors
burocràtics– sinó que són les
paraules les que donen espai,
vida i llum als continguts”.
Recomanable visió de la clan-
destinitat, de la seva existència
a mig camí entre la paranoia,
la bogeria i una comèdia gui-
nyolesca de polis i espies en
què un ha d’interpretar què
dimonis és la normalitat ja si-
gui a París o a Mèxic (aterrido-
ra l’escena de la pèrdua del
nen en aquest Regne de Gor-
dor que és D.F.) i en els quals, a
més, hi cap un trosset del nos-
tre país a les seves pàgines. El
sentit record a Jorge Saball As-
taburuaga –Lolo– fill de cata-
lans exiliats a Xile, amic íntim
de l’autor, la referència a Puig
Antich i aquesta cançó que va
aprendre de jove i que l’ha
acompanyat en tants funerals
de camarades caiguts en com-
bat: Viatge a Ítaca, de Lluís
Llach.

Un refugiat iranià a Holanda
N A R R A T I V A D A V I D C A M I N A D A

Kader Abdolah, El viatge de les
ampolles buides. Traducció
d’Antoni Torras Estruch.

Edicions de 1984.

Barcelona, 2003.

V
int-i-cinc anys des-
prés de la Revolució
que va derrocar el xa
de Pèrsia i va portar
l’abril del 1979 a la

proclamació, per part de l’aia-
tol·là Khomeini, de la República
Islàmica de l’Iran, la literatura
iraniana comença a interessar a
Occident. L’Iran (inclòs per
l’administració de George W.
Bush en els països membres de
l’Eix del Mal) és un país dividit
entre fonamentalistes i refor-
madors i trencat entre els ferris
partidaris i defensors del règim
dels aiatol·làs i una oposició
que, o bé ha pogut sobreviure
(en el sentit de no ser executada
o eliminada) dins les pròpies
fronteres iranianes, o bé s’ha
vist forçada a fugir i exiliar-se a
l’estranger.

Colpida per una situació po-
lítica i vital molt complicada i
difícil, la literatura iraniana
s’ha fet ressò d’aquesta cir-
cumstància i alguns dels seus
novel·listes narren la somnia-
dora i esperançada oposició al
règim del xa, la persecució pa-
tida després de la Revolució Is-
làmica, la sagnant guerra
Iran-Iraq (1980-1988), la pugna
entre els sectors més radicals i
els artífexs d’un corrent mo-
dernitzador i laic, i la difícil
supervivència de l’exili i la di-
àspora iraniana a l’exterior.
Entre aquests autors se situa
Kader Abdolah, nascut a l’Iran
l’any 1954, un escriptor que
s’amaga sota un pseudònim
format a partir de dos noms
d’amics seus assassinats per la
repressió del règim de Kho-
meini. Físic de formació, Abdo-
lah va treballar a Teheran en un
diari de l’oposició i va escriure
dues novel·les en persa abans
d’obtenir l’asil polític als Països
Baixos l’any 1988, on va viatjar
per invitació de l’ONU. Kader

Abdolah va aprendre amb ra-
pidesa la seva llengua adoptiva,
el neerlandès, i ha escrit direc-
tament en aquesta llengua i
publicat quatre llibres: The Ea-
gles (1993), un recull d’històries
curtes; The Girls and the Partisans
(1995), The Journey of the Empty
Bottles (1997); i Cuneiform (2000).

Amb un notable èxit en el
mercat holandès, Abdolah ha
publicat ara en català El viatge
de les ampolles buides, una no-
vel·la relativament breu (unes
150 pàgines), en què l’autor
descriu, amb amargor però
també amb calidesa, la difícil
supervivència de Bolfazl, un
refugiat iranià de 33 anys, que
té com a connexió amb el món
exterior el seu veí René, un
home sensible i trist que aca-
barà sent víctima d’un tràgic
destí. En la seva vida com a re-
fugiat, Bolfazl intenta buscar
estabilitat econòmica, però
també emocional i existencial.
I en l’intent d’aconseguir
aquestes últimes hi realitza
una clara aportació en René.

El viatge de les ampolles buides té
un to de duresa, de confronta-
ció entre dos mons, de nostàl-
gia, d’impotència, de buidor.
Abdolah ho sap descriure bé.
Penso ara en la impossibilitat
de la mare de Bolfazl per ori-
entar-se cap a la Meca per tal de
pregar, o en l’impacte que pro-
voca descobrir que en René, se-
parat i amb una filla, dorm i té
una relació amb un home, co-
negut com Moka Moka.

MÉS HISTÒRIES DE L’IRAN
Com hem apuntat anterior-
ment, Kader Abdolah és també
autor de Cuneiform, una novel·la
poètica sobre el passat i la his-
tòria d’Iran. Aga Akbar, sord-
mut, omple els seus quaderns
de caràcters cuneïformes d’una
antiguitat de 3.000 anys i que
només entén ell. Anys més tard,
l’Ismael, el seu fill, refugiat a
Amsterdam, decideix traduir
aquestes anotacions, considera-
des indesxifrables, convertint-se
així en portaveu de la història
del seu país, l’Iran.

D’alguna manera, El viatge
de les ampolles buides m’ha re-
cordat l’escriptora i perio-
dista iraniana establerta a
Catalunya Nazanin Amirian,
col·laboradora de l’AVUI, la
qual a través dels seus arti-
cles i llibres pretén denunci-
ar la situació al seu país i
descriure la complexa super-
vivència dels qui, com ella,
van haver de fugir per raons
polítiques cap a l’estranger.
Paral·lelament, però, s’esfor-
ça obstinadament a recupe-
rar i difondre la gran tradició
de la cultura i la llengua
perses de l’Iran.

La novel·la d’Abdolah deixa
una cosa clara: en la vida d’un
exiliat, la pugna, la confron-
tació, hi és constant. La pàtria
adoptiva davant la pàtria
perduda. El present davant
els records culturals, histò-
rics, familiars. La modernitat
davant els valors, costums i
tradicions abandonats. Com fa
la família de Bolfazl, una am-
polla buida per a cadascun
dels avantpassats fins a te-
nir-ne una col·lecció... El viat-
ge de les ampolles buides.


