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Marc Romera, autor dels relats d’‘Amanida d’animals’

Animalades
N A R R A T I V A

M E L C I O N M A T E U

Romera aposta
per l’absurd
d’encuny kafkià
i manté punts
de contacte
amb autors
com ara Joyce,
Queneau,
Calders
i Monzó

Marc Romera, Amanida
d’animals. Angle Editorial.

Manresa, 2004.

L’
any 2002, després
d’un parèntesi de
vuit anys sense
publicar, la irrup-
ció de Marc Rome-

ra en el panorama de les lletres
nostrades va ser més rotunda
del que molts es devien espe-
rar. I ho va ser per partida do-
ble, perquè si amb llibres com
ara La mel i La pau del cranc (tots
dos del 2002) la seva obra poè-
tica recuperava de manera es-
pectacular una trajectòria que
havia quedat estroncada des de
La mandra (1994), amb la no-
vel·la Mala vida (novament del
2002) i el volum de relats que
ara presenta s’ha donat a co-
nèixer com un prosista es-
plèndid, de registres variats i
un envejable repertori de te-
mes i recursos narratius.

Es podria dir que Mala vida
era un retrat sense concessions
d’una generació tan desencan-
tada com desorientada, escrit
seguint un clar mestratge joy-
cià; Amanida d’animals, per la
seva banda, és un mosaic ne-
cessàriament incomplet d’al-
gunes de les dèries més fre-
qüents en una societat que
potser sí que té uns valors de-
finits, però que, en tot cas,
aquests no tenen solta ni volta.

Els animals de Marc Romera
tenen molt poc o res a veure

amb els Animals tristos d’un al-
tre dels nostres contistes actu-
als més celebrats, Jordi Puntí, i
això és així perquè l’un i l’altre
narrador enfoquen el relat des
de dues perspectives essencial-
ment diferents i difícilment
combinables: Puntí s’inscriu
en la tradició realista que va de
Txèkhov a Carver passant per
Hemingway; Romera, en canvi,
aposta per l’absurd d’encuny
kafkià, sense deixar de mante-
nir punts de contacte amb au-
tors que van de l’esmentat
Joyce a Raymond Queneau i,
entre els nostres, des de Pere
Calders a Quim Monzó. Un
narrador, en definitiva, pot
triar entre creure en els seus
personatges o manipular-los
com titelles, i pel que veiem
aquí el Romera contista es de-
canta decididament per
aquesta darrera opció.

Com és natural, en aquesta
amanida hi ha una mica de
tot: no debades els relats
s’ordenen seguint les lletres
d’un alfabet en el qual man-
quen les lletres A (d’Amani-
da?) i M (de Marc?): les omis-
sions, aleatòries o no, són
sempre significatives, i entre
els personatges que figuren
en aquest retaule fragmentari
hi trobem un client d’una
botiga de matalassos que s’ho
fa amb la dona de l’amo (a
qui, és clar, consulta sobre els
inconvenients i avantatges de
cada model de matalàs), dos
amics que no aconsegueixen
lligar-se dues noies amb les
quals tanmateix els uneix
una estranya telepatia, diver-
sos consumidors de whisky,
marihuana i pastilles, un
nàufrag, una dona maltracta-
da; un col·leccionista de car-
culles (la conquiliologia és,
aparentment, una de les pas-
sions de l’autor) i un grapat
de personatges mediocres
que s’intenten evadir de l’a-
vorriment xatejant, pensant
en el suïcidi o planejant al-
gun assassinat.

Un dels temes recurrents
d’aquests relats podria ser
precisament aquest: la neces-
sitat d’evasió, l’avorriment im-
placable que ofega aquestes
criatures abocades a aventures
passatgeres com les que ofe-
reixen les drogues, l’erotisme,
o la literatura mateixa (hi ha
un parell de relats metalitera-
ris), però que en definitiva no
aconsegueixen alliberar-se de
la mediocritat implacable de

les seves vides, de la perpètua
incomunicació i de la roda
deshumanitzadora de la pre-
carietat laboral.

Hi ha, no sé si necessària-
ment, alguns relats més reei-
xits que d’altres –al meu parer
serien destacables peces com
ara Matalàs, Simbiosi, Justícia i
Mobbing; i alguns dels més
breus, com Katiuskes, no acon-
seguirien la intensitat d’efecte
que el gènere exigeix–, però
per tot arreu Romera se’ns

mostra una vegada més com
un prosista magnífic, capaç
d’elevar l’estil fins a les altures
que desitja o d’abaixar el to
fins a la més inesperada de les
vulgaritats. Romera és ja un
rara avis dins la literatura ca-
talana actual: poeta i prosista
amb un llenguatge propi –a
voltes barroc i sovint avant-
guardista–, ens descriu un
món en què s’emmiralla una
societat de consum cada cop
més absurda i alienadora.

Els segles a l’abast
A S S A I G J O A N A G U T

Hendrik Willen van Loon,
La història de la humanitat.

Traducció de David Torres.
La Magrana.

Barcelona, 2004.

A
principis dels anys
20 del segle passat,
Hendrik Willem van
Loon va escriure La
història de la humani-

tat, adreçada als escolars dels
Estats Units. El llibre va tenir
tant d’èxit en aquell moment
que l’obra del professor Van
Loon ha continuat publi-
cant-se fins als nostres dies,
continuada per Edward C.
Prehn, Paul Sears i Edwin C.
Broome, de les universitats de
Yale i Nova York, i actualitza-
da per John Merriman.

Tot i les intencions inicials
de l’autor, La història de la hu-
manitat no és un llibre juvenil
atès que el seu interès depassa
els límits de qualsevol edat.
Podríem dir que ens trobem

davant d’una obra clàssica
apta per a tots els públics.

Hendrik Willem van Loon
va ser professor de l’Antioch
College i va fer classes a Har-
vard, Cornell i la Universitat
de Munic. Va publicar, entre
d’altres, La història d’Amèrica, La
història de la Bíblia i La vida i
l’època de Rembrandt.

CAPACITAT DE SÍNTESI
Els valors de La història de la
humanitat són diversos. El pri-
mer és l’excepcional capacitat
de síntesi de l’autor. Compri-
mir la història de l’home, des
de la Prehistòria a la Primera
Guerra Mundial en tres-centes
pàgines té el seu mèrit. I el té
doblement perquè res del que
és essencial és obviat. La sego-
na qualitat de l’obra de Van
Loon és que l’autor no es li-
mita a descriure els esdeveni-
ments històrics sinó que so-
vint s’atura a parlar de qües-
tions globals i de síntesi. Per
exemple, quan explica la his-

tòria d’Egipte dedica un capí-
tol als jeroglífics i l’aventura
que va comportar desxi-
frar-los. En referir-se a Grècia,
s’atura a relatar-nos la vida
quotidiana dels grecs i els orí-
gens i la importància del tea-
tre. Entre l’apogeu de Roma i
el seu declivi, l’autor hi incor-
pora la història de Josuè de
Natzaret i l’aparició de Maho-
ma. En el món medieval, Van
Loon no s’oblida de relatar
com vivia la gent de l’època i
quines eren les seves referèn-
cies culturals i religioses. I així
fins a l’època moderna amb
capítols sobre el Renaixement,
la Reforma, les revolucions
americana i anglesa, la Revo-
lució Francesa, l’era de les
màquines, la revolució social,
la història de l’art i l’edat de la
ciència.

Com és natural per a l’època
que fou escrita, La història de la
humanitat és eurocèntrica. La
mil·lenària Àsia solament és
evocada marginalment quan

l’autor parla de Buda i Confu-
ci. Aquell continent, com
Àfrica, Sud-amèrica i Oceania
són vistos des de la perspecti-
va europea; és a dir, com a
terres per colonitzar i explotar
per les potències d’Occident.

Van Loon era un humanista
i la seva mirada al llarg de la
història de l’home té quelcom
de compassiva. L’autor no és
indiferent davant el monu-
mental dolor que els homes
han sofert durant el seu pas
per la terra. El missatge de
Van Loon, sempre entre línies
i fugint de didactismes, és de
tolerància i comprensió de-
mocràtiques.

La segona part del llibre,
que s’inicia amb Els Estats Units
arriben a la majoria d’edat, té un
caràcter més descriptiu, enca-
ra que recull en part l’esperit
humanista de Van Loon. Aquí
els autors tenen una visió més
global i contemplen el món
com un tot. Passarem per la
Segona Guerra Mundial i la

Guerra Freda fins a arribar a la
conquesta de la lluna. En
aquesta part els autors posa-
ran l’accent en els avenços de
la ciència i els perills de pro-
grés tecnològic; la preocupa-
ció que la prosperitat d’Occi-
dent no posi en perill l’equili-
bri ecològic.

UNA VISIÓ OPTIMISTA
Clou el llibre el capítol escrit
pel professor Merriman en el
qual s’enfoquen els reptes del
segle XXI. Sense oblidar les
grans mancances del món
modern –la misèria que afec-
ta més de la meitat de la hu-
manitat–, l’autor assenyala
que “tenim motius per a ser
optimistes i esperar que el se-
gle del nou mil·lenni ens du-
gui no només més progressos
científics i tecnològics, sinó
també una vida millor per a
un percentatge més elevat de
la població mundial”.

En conclusió, La història de la
humanitat és un llibre molt re-
marcable, de lectura interes-
sant i amena, que no dubtem
a recomanar.


