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Anna Guitart en un moment del programa ‘La Canícula’

Tot preguntes
A S S A I G

I S A A C F E R N Á N D E Z S A N V I S E N S

L’estil
destaca per
la senzillesa,
proximitat,
calidesa, grau
de compromís,
implicació
i qualitat
humana

Anna Guitart,
Is Catalonia Spain?

Columna. Barcelona, 2004.

A
nna Guitart (Barce-
lona, 1976) és una
noia plena de pre-
guntes. I no ho dic
jo, sinó que és Joan

Barril, al pròleg d’Is Catalonia
Spain?, qui ho afirma sense
contemplacions... I ell, a so-
bre, la coneix. Per si la veu ra-
diofònica de l’eminent perso-
natge no fos prova suficient,
Guitart posa una pregunta al
títol del seu tercer llibre (des-
prés d’El libro de los cuentos de
amor de todo el mundo, 2001, i
Retratos de felicidad, 2003, tots
dos publicats per RBA) i el clou
amb un epíleg que n’està lite-
ralment farcit i que, com ella
mateixa admet, se li escapa de
la intenció inicial de fer-ne
una conclusió. I és que, segons
acaba reconeixent, “no es pot
generalitzar i tot és relatiu”.

ALGUNES PREGUNTES
“Controlem la immigració?
Cal controlar-la? Hi hem de
posar límit? [...] Cal casar-se
amb una persona d’aquí per
aconseguir els papers, no n’hi
hauria prou amb demostrar
que s’és parella? Si es vol en-
ganyar, no resulta igual de fà-
cil casar-se? [...] Hem de parlar
català a tots els estrangers que
vénen aquí? I si no ens ente-
nen? Hi insistim? [...] Es pot ser
votant del PP a Catalunya? I
espanyol?...”. Aquestes són al-
gunes de les preguntes que no
respon Anna Guitart a Is Cata-
lonia Spain?, un treball emi-
nentment periodístic que
aporta el testimoni de
vint-i-cinc immigrants instal-
lats a Catalunya. L’autora ha
escrit aquest llibre inspirada
en l’experiència com a res-
ponsable de la secció d’entre-
vistes a estrangers Els miralls de
fora, del programa La República,
de COM Ràdio. A partir d’a-
quelles converses radiofòni-
ques de deu minuts, ha volgut
aprofundir en les seves

vint-i-cinc millors troballes i
mirar de descobrir què pensen
els estrangers residents a Ca-
talunya d’aquest país petit i la
seva gent.

Els protagonistes són im-
migrants de tots els colors i
procedències, immersos en tot
tipus de realitats vitals. És a
dir, són vint-i-cinc persones,
de vint-i-cinc països d’arreu
del món, amb vint-i-cinc cir-
cumstàncies diferents.

Les opinions, les respostes i
les vivències dels personatges
presentats per Guitart són
d’un interès sociològic inqü-
estionable i tan diverses com
diversos són els casos i les
històries que expliquen. Així,
hi ha l’immigrant africà arri-
bat de manera il·legal, l’estu-
diant llatinoamericà vingut a
fer un postgrau, el professio-
nal europeu instal·lat en la se-
va jubilació; també hi ha qui

s’hi ha quedat convençut per
la feina, per l’amor, pel pai-
satge, pel clima; hi ha empre-
saris, obrers, aturats, treballa-
dors il·legals, estudiants; n’hi
ha que han creat vincles, que
ja els tenien, que estan sols,
que són feliços, estan espe-
rançats, desesperats o amb
unes ganes boges de marxar.

¿I què diuen de Catalunya i
dels catalans? Doncs la majo-
ria destaca que no sabia de
l’existència del català o no
sospitava el grau d’implanta-
ció de la llengua; i tots tenen
alguna anècdota sobre el con-
flicte i la confusió que en un
moment o altre els ha ocasi-
onat aquest aspecte de la vi-
da a Catalunya. Fins i tot és

possible mesurar el nivell
d’integració de molts d’ells
per la manera en què s’han
enfrontat a aquesta dificultat
afegida en el seu procés d’a-
daptació: enfadant-se quan li
parlen en català, estudi-
ant-lo, respectant-lo, mante-
nint-se’n al marge..., no es
pot generalitzar i tot és rela-
tiu, esclar.

L’estructura que planteja
Anna Guitart per a Is Catalo-
nia Spain? no té més secret

que l’ordenació de les entre-
vistes, que l’autora ha resolt
prenent com a criteri l’ordre
alfabètic de les inicials dels
respectius països d’origen:
Anglaterra, Austràlia, Bèlgi-
ca, Bolívia, Brasil, Camerun...
Sorprèn que cap dels prota-
gonistes tingui cognom, tot i
que aquesta mancança queda
justificada pel plus de proxi-
mitat que aporta, conjunta-
ment amb la petita fotogra-
fia de cadascun d’ells que
encapçala cada capítol. Si els
títols són de l’estil Vilma, cu-
bana, una frase de cada es-
tranger fa de subtítol, com
per exemple: “Aquí vaig des-
cobrir la tonteria institucio-
nalitzada”, que introdueix
l’entrevista de la caribenya
en qüestió.

Pel que fa a l’estil pròpia-
ment dit, destaca per la sen-
zillesa, proximitat i calidesa,
pròpies d’un periodisme que
a alguns ens agradaria trobar
més sovint a la premsa escri-
ta, pel seu grau de compro-
mís, d’implicació i de quali-
tat humana. L’únic però seria
la intenció d’encabir massa
continguts en un cossi tan
petit com és el d’aquests ca-
pítols tan curts, massa curts
per tractar tot el que prete-
nen explicar: les circumstàn-
cies que van portar cada per-
sona fins a Catalunya, com
ha estat el seu procés d’inte-
gració en una societat nova,
com és la seva vida aquí i què
pensa de les diverses qüesti-
ons de la cultura, la societat i
l’estil de vida català... potser
massa ambiciós, tenint en
compte que a la contracoberta
només promet descobrir “com
ens veu la gent de fora”. De
tota manera, el producte final
esdevé una lectura molt ame-
na, ràpida i agraïda, lluny de
qualsevol transcendentalisme
científic.

Un narrador molt qualificat

N A R R A T I V A

E D U A R D R A M Í R E Z

Rafa Gomar, Batecs.
Proa. Barcelona, 2004.

A
quest recull repre-
senta una nova dosi
de la madurada
qualitat literària de
Rafa Gomar, que

amb la seua destresa narrati-
va sacseja les emocions dels
lectors. Amb els sis contes
que integren Batecs ha fet un
llibre equilibrat, acurat, amb
el qual va guanyar el premi
Joaquim Ruyra 2003.

La narrativa d’aquest es-

criptor de Gandia es desen-
volupa aplicant fórmules
que s’ajusten a cada una de
les situacions que ens hi
planteja. Des de la primera
frase cada relat ens captiva,
ens endinsa en ambients en-
voltants, i ens fa avançar a
través d’històries quotidia-
nes de pulsions urbanes.
D’una banda, aconsegueix
una fluïdesa que cal destriar
de qualsevol superficialitat,
perquè és el resultat d’una
ajustada concatenació de
frases i d’idees. De l’altra
banda, té l’habilitat d’im-
pregnar la seua expressió
d’una profunda observació
psicològica dels personatges,

per tal d’emprar recursos i
ritmes específics. Així ens
trasllada el tarannà i les at-
mosferes sense haver de re-
córrer gairebé a les descrip-
cions.

SITUACIONS HABITUALS
La versatilitat de l’autor apa-
reix al llarg del recull, poblat
per una col·lecció de protago-
nistes que acaren situacions
habituals des d’uns interessos
i una perspectiva particulars.
Encara que, com ha escrit Alí-
cia Toledo, tots comparteixen
la voluntat de sortir-se’n, de
superar les seues circumstàn-
cies. Hi coneixerem un advo-
cat gai i egocèntric; el clam de

misericòrdia d’un ésser aban-
donat, acompanyat del seu
penediment i de la seua para-
noia; l’enamorament d’un so-
litari enlluernat per la ten-
dresa; i l’espurna de la fanta-
sia que encén la il·lusió d’un
matrimoni ensopit en la ruti-
na. També una dona que ens
relata les tensions d’una vida
anterior, amb un llenguatge
al servei de l’ambient, en un
exercici d’estil directe i desca-
rat amb uns efectes de gran
vivesa. Descobrirem que les
narracions també ofereixen
matisos afectats, temorosos,
d’humor o d’alegria, que
transiten per paisatges bastits
amb sentiments suggeridors.

El darrer conte ens evoca les
últimes hores d’Ovidi Mont-
llor, i ens corprendrà. L’autor
ha creat una situació fictícia a
partir de dades biogràfiques,
però al remat quedarem col-
pits i admirats per la dignitat
de l’Ovidi, alhora que enco-
manats per la seua alegria de
viure.

En definitiva, Rafa Gomar
torna a demostrar els seus
bons dots com a transmissor
d’emocions, mitjançant narra-
cions cadencioses i ofici per tal
d’encaixar els seus elements.
Sempre dins de la contenció i
l’equilibri obligats per “la uni-
tat d’impressió” que, segons
Poe, ha de definir el conte.


