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Maruja Torres ha escrit una novel·la amb fons bèl·lic

Un paisatge, una mirada
N A R R A T I V A

T O N I V A L L

Maruja Torres,
Hombres de lluvia.

Planeta. Barcelona, 2004.

E
ls paisatges tenen
el poder d’impres-
sionar-nos, de
commocionar-nos
els sentits fins a

deixar-los exhaustos. Maruja
Torres té Beirut gravat a foc
dins seu. La seva feina peri-
odística la va portar a aquest
indret del Pròxim Orient
durant els conflictes bèl·lics
dels anys 80 i els records
d’aquella època habiten la
seva memòria. Després de
guanyar el Planeta amb
Mentre vivim, una història
més aviat intimista de tres
dones, Torres es trasllada als
paisatges de Beirut per do-
nar cos a la seva nova no-
vel·la. Hombres de lluvia s’a-
proxima a l’odissea vital de
Malcolm, un periodista que
des del present (a punt de
marxar per cobrir la Guerra
de l’Iraq) recorda els dies
que va treballar en la bio-
grafia de Gastón Nicolau, un
arabista presumptuós i cre-
gut que guardava al soterra-
ni del seu jardí una abun-
dant documentació perso-
nal de persones afectades
per la guerra. Amb aquest
material i l’ajuda de la mis-
teriosa Valeria, de qui està
enamorat, Malcolm recons-
trueix la peripècia d’un pe-
riodista que va ser segrestat
durant la guerra i desco-
breix els poderosos llaços
que els uneixen.

Comença el llibre amb

una al·lusió a Shakespeare
–Malcolm és el fill del rei
Duncan de Macbeth–, i pro-
gressa entre acurades des-
cripcions del paisatge de
Beirut i de la conjutura po-
lítica de la postguerra per
desembocar en una immer-
sió intensa en la personali-
tat dels personatges. Torres
demostra el seu talent per la
creació d’espais físics i men-
tals per a l’emoció i trans-

cendeix la certa reiteració de
situacions que afeblia Mentre
vivim per donar llum a una
novel·la apassionant.

El personatge central,
Malcolm, actua al llarg de la
narració mogut per diversos
estímuls. L’essencial és Vale-
ria, personatge fonamental
del llibre, que apareix com a
motor de desig i inspiració
del protagonista i es revelarà
cabdal per a la conclusió

dels esdeveniments. La re-
cerca en el passat i la seva
condició de biògraf desga-
nat de Gastón Nicolau són
els elements que fan avançar
l’acció des de la calma des-
criptiva inicial fins a la tra-
ma de suspens que impreg-
na la segona part del llibre.
És aquí on Torres convenç
absolutament el lector. I ho
fa perquè va més enllà de les
precisions polítiques inhe-
rents al paisatge en què si-
tua l’acció per centrar-se en
l’excitant narració d’una re-
cerca gairebé existencial en
què es barregen compo-
nents com ara la memòria
col·lectiva d’un poble vençut
per una guerra, la identitat
perduda i la voluntat de
trobar les pròpies arrels. No
s’atura en tòpics, ni perio-
dístics en el fons ni narra-
tius en la forma. És en
aquest sentit una novel·la
molt cinematogràfica; l’ús
dels flash-backs, la poderosa
presència de l’espai i el con-
text polític indestriable de
tot plegat, fan que el lector
transiti pels revolts d’una
narració molt ben travada.
Torres cita explícitament
Graham Greene, i no és una
cita casual. L’esperit de The
Quiet American, d’històries de
cònsols, colonialistes i di-
plomàtics a l’estranger im-
pregna, irracionalment si es
vol, l’ambient i la personali-
tat d’ Hombres de lluvia i hi
atorga un estrany poder de
suggestió més enllà de la
certesa, d’evocació més enllà
de la postal. Una novel·la
sincera, sorgida de les en-
tranyes, fabricada sobre el
record, dedicada “a la Beirut
del meu cor”.

T E A T R E

Quina
barbaritat!
A R T U R P A S C U A L

Martin McDonagh,
El tinent d’Inishmore.

Proa-TNC. Barcelona, 2003.

R
afael Azcona, l’escriptor i
guionista cinematogràfic de
Logronyo, afirmava que, si
davant de qualsevol espec-
tacle innovador exclamem

tres vegades seguides “quina barbari-
tat!”, podem estar segurs que ens hem
fet vells. No són tres, sinó més de
tres-centes, les vegades que El tinent
d’Inishmore ens obliga a mossegar-nos
el llavi, a sacsejar el cap apesarats, i a
sentir-nos vetustos i escandalitzats
sense remei. Però el més inquietant és
que el devessall brutal de violència i
infantilisme que l’obra projecta no
només resulta divertit, sinó fins i tot
hilarant, fins al punt que acabem de
llegir-la amb la pitrera esquitxada per
les nostres riallades sanguinolentes.

Martin McDonagh (Londres, 1970),
dramaturg de família irlandesa, és
una de les últimes revelacions del te-
atre britànic. Desconec si, tal com
s’ha afirmat, la seva obra pretén pro-
vocar una reflexió sobre el terrorisme
i invita a pensar. Ell es confessa segui-
dor del mètode Tarantino, que consis-
teix a revestir l’atrocitat d’una natu-
ralitat quotidiana en què no man-
quen les bones intencions, i utilitza
com a vehicles uns personatges el
cretinisme dels quals només és com-
parable a la seva crueltat. Els eixele-
brats de McDonagh i Tarantino, per a
qui estimar-se molt el gat i apallissar
la mare són activitats perfectament
compatibles, tenen en comú una
desmesurada pistolatria i un menys-
preu esgarrifós pel dolor i la mort,
sense que això els converteixi en va-
lents, ja que en qualsevol cas es tracta
de la mort i el dolor aliens.

Tots dos autors s’inspiren en una
subcultura juvenil fascinada per la
violència gratuïta (si és que n’hi ha
alguna que no ho sigui), una violèn-
cia de còmic i dibuixos animats in-
tensificada amb una sobredosi de
sadisme. Deixant de banda el Corre-
camins, la familiaritat macabra i el
distanciament risible amb què Mc-
Donagh i Tarantino broden el seu
tema tenen un precedent il·lustre en
la figura d’Ambrose Bierce, l’escrip-
tor nord-americà autor del cèlebre
conte Una conflagració imperfecta, que
comença amb aquestes paraules: “El
juny del 1872, un matí ben d’hora,
vaig assassinar el meu pare, un acte
que en aquell temps em va impres-
sionar vivament”. Però Bierce havia
vist prou sang real durant la guerra
civil americana per permetre’s el lu-
xe de destil·lar-ne un humor negre
autèntic.

Bierce es proposava despullar
l’horror de qualsevol patetisme, per-
dre el respecte a la mort i transfor-
mar-la en una farsa elaborada. Mc-
Donagh segueix les seves passes, però
sospitem que darrere de la seva terri-
ble comèdia només hi ha un afany de
provocació oportunista. La possibili-
tat que jugui amb assumptes tan de-
licats emparant-se en la seva condició
de jove autor graciós ens esborrona i
ens envelleix amb cada rialla: quina
barbaritat!

Mirar endins
N A R R A T I V A

V I C E N T U S Ó

Esperança Camps, Enllà de
la mar. Premi Joanot

Martorell 2003. Bromera.

Alzira, 2004.

Q
uè es pot fer quan
el mot futur ha
perdut tot el sen-
tit? La Clara Lla-
brés topa amb
aquesta pregunta

un dia qualsevol, a la sortida
de la clínica on li han diag-
nosticat un càncer de pit. I
decideix afrontar sola els di-
es d’incertesa que li cauen a
sobre, inesperadament bui-
dats del contingut que hi
preveia. Una decisió poc ha-
bitual, que no acaba d’en-
tendre el Sergi, company

seu, ni tampoc Na Luisa, la
dona que li trau la pols de la
casa i esdevé, sobretot ales-
hores, una ombra silenciosa i
tutelar. Instal·lada en l’espa-
iosa solitud d’un àtic de la
ciutat de València, la prota-
gonista ataülla el passat, la
Menorca de la infantesa, i
passa revista a les fites es-
sencials que li han marcat la
vida: la mort traumàtica del
germà, la follia del pare, els
capvespres a Sa Farola. Els
records més llunyans es bar-
regen amb altres de més re-
cents: l’estada a Barcelona,
l’inici de la relació amb el
Sergi, els viatges a l’illa, la
fuita cap a València, ella sola,
la renúncia del company, per
amor d’ella, a un futur pro-
fessional que s’intuïa esplèn-
did, i, finalment, la decisió
d’encarar sola la malaltia,

sense crosses –garrosses, en
diu ella– de cap mena.

Esperança Camps (Menor-
ca, 1964) debuta com a nar-
radora de ficció amb Enllà de
la mar, una novel·la valenta
que encara sense complexos
un tema gens còmode: el
càncer, una de les malalties
característiques del segle XX
i, encara, d’aquests inicis del
XXI. Una qüestió rarament
abordada per la literatura
actual: hi és, no obstant, a
Purgatori, tot i que Joan Fran-
cesc Mira en dóna un tracta-
ment més aviat simbòlic. La
visió de Camps és diferent
–més realista, en diríem– i
empra per enfrontar-s’hi un
llenguatge elegant, auster i
precís, que modela el viatge
introspectiu que enceta la
protagonista quan els medi-
caments que li han inoculat

en la darrera sessió de qui-
mioteràpia comencen a des-
encadenar els traumàtics
processos habituals. La ma-
laltia i les diferents escales de
la teràpia hi són presents
sense estridències, defugint
qualsevol temptació de mor-
bositat, amb la contundència
íntegra del seu pes fatal so-
bre les vides dels afectats,
però amb la sòbria elegància
d’un discurs que defuig tot-
hora el victimisme. Sobre
aquestes bases, Camps cons-
trueix el discurs narratiu in-
tercalant episodis que prove-
nen d’àmbits temporals di-
versos i ho fa amb pols ferm
i segur, i serva a estalvi les
referències fonamentals per-
què el lector derive còmode
en l’espiral en què s’hi enca-
denen. Potser agrairíem un
final més explícit, si més no
pel que fa a algun dels fils
fonamentals, però aquest
detall no trau que ens tro-
bem davant d’un magnífic
debut, d’una obra madura
–ja– d’una autora debutant
a la qual no hauríem de per-
dre de vista.


