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L’autor de ciència-ficció Brian Aldiss va néixer el 1925

La vida és viatge
N A R R A T I V A

A L B A A L S I N A

Brian Aldiss, Viatge sense final.
Traducció d’Àfrica Rubiés Mirabet.

Pagès Editors. Lleida, 2004.

A
mb les novel·les de gènere
passa com amb l’art contem-
porani: davant d’una pintura
de Liechtenstein o una vide-
ocreació de Bill Viola, tothom

es veu amb cor de fer-ne una d’igual o
millor. És la mateixa síndrome que
pateix el lector d’una novel·la de mis-
teri (s’agafa un personatge femení, se’l
vesteix de blanc i se’l fa aparèixer de
sobte als llocs indicats perquè els altres
personatges es neguitegin i, de passa-
da, neguitegin el lector; es construeix
un argument lineal, dosificat amb
mestratge per guanyar-se l’interès del
lector i es remata amb un hàbil us del
suspens i ja tenim La dama
de blanc, de Wilkie Co-
llins), de terror (una insti-
tutriu inexperta, un pa-
rell de nens angelicals, un
escenari tancat i apartat
del món, l’inestimable
ajuda d’uns servents que
saben més del que sembla
i un passat terrible que
prepara el terreny a un
desenllaç escruixidor i vet
aquí Un altre pas de rosca,
de Henry James), de crims
(es col·loca una pila de
personatges en un tren, es
procura que tots estiguin
relacionats entre ells per
lligams subtils que no es
veuen a simple vista, se
n’assassina un al mateix
temps que es preparen
coartades per a tots els
altres, es deixa molt clar
que l’assassí no ha pogut
ni pujar ni baixar del tren
en marxa i s’arrodoneix la
feina amb la presència
d’un investigador de mè-
todes i personalitat pecu-
liars i el resultat és Assas-
sinat a l’Orient Express,
d’Agatha Christie) o fan-
tàstica (una altra pila de
personatges, ara en un
univers inventat però
perfectament reconeixi-
ble per als lectors terres-
tres, una lluita entre el bé
i el mal, un llarg camí
farcit de perills, un ene-
mic formidable, un objec-
te màgic que ha de ser destruït i el sa-
crifici com a fil conductor i, ta-txan... El
senyor dels Anells, de Tolkien).

La veritat és que, mirat així, sembla
molt fàcil. Només cal que se’ns acudi la
idea i que siguem prou hàbils per ex-
plicar-la bé (o sigui de manera entene-
dora, versemblant i prou intrigant
perquè el lector potencial no n’aban-
doni la lectura). I potser per aquest
mateix motiu la majoria de crítics es
resisteixen a considerar la literatura de
gènere com a autèntica literatura. I no
són els únics, perquè molts autors que
la practiquen pensen el mateix i tard o
d’hora acaben confessant que la seva
màxima aspiració és fer literatura de
debò. Com si la de gènere no ho fos. Per
què es produeix aquest fenomen?

Primera resposta possible: a la lite-

ratura de gènere no l’alimenta ni la
mateixa voluntat ni el mateix nivell de
reflexió que a la de debò. És a dir, que
l’al·lucinada reflexió sobre l’absurditat
i la indefensió de la condició humana
d’una Metamorfosi de Kafka és impossi-
ble trobar-la a Somien els androides amb
xais elèctrics?, de Philip K. Dick. Ho cre-
uen de debò?

Segona resposta possible: mai és
comparable l’estil i la complexitat
narrativa dels escriptors seriosos amb
els d’entreteniment. O sigui, que la
riquesa estilística, la mirada irònica i
els recursos imaginatius d’un Quixot
de Cervantes mai figuraran a les línies
de Jo, robot, d’Isaac Assimov. Hi estan
d’acord?

Tercera resposta possible: la preten-
sió amb què un gran autor encara la
seva obra no té res a veure amb la d’un
senzill artesà de novel·les d’evasió. És a
dir que l’ambició, el missatge i la fi-
nalitat amagats rere El Aleph, de Borges,

són a anys llum del modest diverti-
ment que fonamenta Les superjoguines
duren tot l’estiu, de Brian Aldiss. N’estan
segurs?

Podríem seguir així una setmana i
no en trauríem l’entrellat. I també po-
dríem tombar el món cap per avall i
arriscar-nos a afirmar que el Hamlet de
Shakespeare no és més que una histò-
ria de crims, la Divina Comèdia de Dante
una simple faula fantàstica i el Fran-
kenstein de Mary Shelley una aventura
de terror amb monstres. Això és re-
duccionista, diran vostès. Sí, però es
veu que no ho és considerar Brian Al-
diss com un simple fabricant de lectu-
res de vacances i narrativa d’evasió.
Discrepo. Per què Aldiss hauria de ser
inferior a Conrad, quan tots dos es
plantegen qüestions sobre l’essència

de l’home? O que Verne, quan tots ex-
ploren els interrogants sorgits de la
relació entre tecnologia i home? O que
Joyce, quan a Barefoot in the Heat Aldiss
va manllevar-li la tècnica narrativa de
Finnegans Wake?

En la seva dilatada carrera, aquest
anglès nascut el 1925 ha tractat tots els
temes clàssics de la ciència-ficció (un
terme que no li agrada i canviaria
sense pensar-s’ho per ficció surrealista) i
ha demostrat que no hi ha motius per
divorciar la literatura de gènere de la
de qualitat, si més no pel que fa a
tècnica narrativa. I és que fer bona
ciència-ficció no és tan fàcil. Qualsevol
idea sobre la qual es basteixi una no-
vel·la d’aquest gènere ha de poder ser
possible en un futur. Com ara la tra-
ma que sustenta l’excel·lent Viatge
sense final, la primera novel·la d’Aldiss,
escrita el 1958, que ara s’edita en ca-
talà partint de la revisió feta pel ma-
teix autor l’any 2000.

Viatge sense final s’inse-
reix dins de la ciència-fic-
ció clàssica. No hi busquin
llumenetes, missatges
messiànics o minimalis-
me estètic malentès. Les
qüestions sobre les quals
reflexiona militen de ple
en el garbuix de preocu-
pacions dels humans dels
anys 60 del segle passat.
Però això no li resta mo-
dernitat. Al contrari.
L’angoixa existencial de
Roy Complain és perfec-
tament actual; la descon-
fiança cap a una comuni-
tat forastera i la seva ma-
nera de viure, també;
igual que la necessitat de
trobar una resposta al
destí últim dels individus
i als orígens de flagrants
situacions de desigualtat.
I la contradicció entre les
bones intencions d’una
acció i el nefast resultat
final que provoquen més
que actual és universal.

L’autor ens introdueix
dins d’una nau-món que
ha patit una hecatombe
comparable a la que va
eliminar els dinosaures.
Però continua funcio-
nant. Els éssers que l’ha-
biten, agrupats en tribus
amb diversos nivells de
desenvolupament, viuen
sota l’amenaça constant
d’un enemic que pot ser
real o fantàstic. Proa i els

seus habitants sembla una terra míti-
ca, però al costat d’en Complain i els
seus companys d’aventures, aviat des-
cobrim que és real. Igual que els ge-
gants. El que no sabrem fins al final
són les autèntiques intencions de tots
ells. Al llarg del llibre lector i perso-
natges ens preguntem el mateix: què
hi fan a bord de la nau, on van i per
què. I a mesura que anem responent
els interrogants, la nau es va tornant
una metàfora de la Terra i els viatges
(de la nau, de Complain, dels gegants)
un símbol de la vida humana. Perquè
la vida és viatge. A vegades no porta
enlloc. I altres descobrim, astorats, que
el final no és el que esperàvem. Ja ho
diu la cita de Stevenson que obre
aquesta edició: “Viatjar amb esperan-
ces és millor que arribar a terme”.
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Vacuna contra
el tedi

A N N A T O M À S

Homes llop, Darth
Vader i el mateix
Faust apareixen
a les peripècies
grotesques que
narra Escolano amb
molts diàlegs

Sergi Escolano, El virus Elvis.
La Busca. Barcelona, 2004.

A
dmirador dels contes de
Woody Allen, les pel·lícules
dels fabulosos Monty Phyton
i els còmics dels Simpson,
Sergi Escolano sempre ha

pensat que l’humor és la vacuna ideal
per combatre la grisor de la vida quo-
tidiana. És més, la comicitat que des-
til·len els contes aplegats en el seu
primer llibre, El virus Elvis, demostren
que cal sempre intentar girar la truita
a aquelles realitats punyents o absur-
des que acostumen a poblar les nos-
tres setmanes.

Amb la intenció de fer passar una
bona estona al lector, l’autor s’inventa
situacions hilarants i sovint cíniques,
al més pur estil Quim Monzó. Així, a
Porc agredolç, un home, fart de pel·lícu-
les lacrimògenes, revistes del cor i
mascaretes de cogombre, planeja em-
metzinar la seva esposa i la du al res-
taurant xinès que ella tant adora. A
mesura, però, que la història va enda-
vant, copsem també que el protago-
nista no és pas un gentleman, sinó més
aviat el típic amant de la cervesa i el
futbol. Potser seria millor que fos ell
qui desaparegués de la faç de la terra?

Situacions per desgràcia quotidia-
nes, com les males relacions en la pa-

rella, es combinen amb contes en què
l’heroi és un ésser extraordinari. En-
trevista amb el vampir és la història d’un
xuclador de sang que un cop que es-
tava de pas per Sicília no se li va
ocórre res millor que beure’s la sang
d’un tal Giacomo Pisoneri, cap de la
Màfia d’un acollidor poblet anomenat
Corleone. Du 500 anys fugint dels as-
sassins a sou de La Famiglia i ara visita
el psiquiatre deprimit perquè la sida
s’està enduent molts dels seus com-
panys i perquè el ministeri li ha enviat
una carta forçant-lo a la jubilació,
amb la qual cosa se sent abatut i ofe-
gat per l’avorriment.

Homes llop, Darth Vader i el mateix
Faust venent paquets de televisió per
cable aglutinen les peripècies grotes-
ques que narra Escolano amb un ús
freqüent del diàleg que dóna frescor i
vitalitat als relats. Hi ha ocasions en
què l’humor resulta forçat, en què les
solucions a les ziga-zagues de l’argu-
ment resulten massa brusques i no
compleixen les expectatives que la
història havia aixecat, però en conjunt
els contes d’Escolano (Barcelona, 1972)
aconseguiran neutralitzar els virus de
la rutina diària de força lectors.


