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Antonio Tabucchi, autor de ‘Tristano es mor’, va néixer a Vecciano el 1943

Adéu amarg

N A R R A T I V A

J O A N A G U T

Antonio Tabucchi,
Tristano es mor. Traducció de

Pau Vidal. Edicions 62 -

Anagrama. Barcelona, 2004.

A
ntonio Tabucchi
(Vecciano, 1943) és
un dels novel·listes
més importants de
la literatura contem-

porània. El conjunt de la seva
obra, amb un gran contingut
ètic, dóna testimoni dels des-
trets del segle XX, amb les se-
ves aparents grandeses i les
seves veritables misèries. I Ta-
bucchi ho fa amb el mestratge
que caracteritza tots els seus
llibres. De la seva extensa
obra, que ha merescut presti-
giosos premis, destaquen Piaz-
za d’Italia, Donna di Porto Pim, Els
tres últims dies de Fernando Pes-
soa, El cap perdut de Damasceno,
Afirma Pereira i Es va fent més i
més tard.

Tristano es mor relata els dar-
rers dies d’un expartisà italià
en el seu llit de mort. La no-
vel·la es desenvolupa en forma
d’un llarg monòleg, sovint in-
connex. Tristano, des d’una
cambra de la Toscana, amb la
cama gangrenada i farcit de
morfina, parla davant d’un si-
lenciós escriptor, que temps
enrere havia escrit la biografia
de l’heroi partisà, i haurà de
reinterpretar les seves paraules
per transcriure-les. Tristano
evoca el passat a partir de dos
moments crucials de la seva
vida: quan en una plaça d’Ate-
nes dispara contra un oficial
nazi i una noia desconeguda
l’amaga a casa seva i quan uns
mesos després, incorporat a la
resistència, liquida una patru-

lla alemanya després que
aquesta mati el cap de la
guerrilla en una operació fruit
de la traïdoria. Fins a quin
punt Tristano és un heroi o un
traïdor no ho acabarem de sa-
ber clarament, encara que
l’autor suggereixi aquesta se-
gona possibilitat.

En els records del moribund
hi apareixen dues dones: Daf-
ne, que personifica l’amor
ideal i impossible, i Marilyn, la
guerrillera misteriosa, proba-

blement traïdora, amant de
Tristano. Però com si es tractés
d’un pou sense fons, el vell
que agonitza treu a la llum
molts altres records que con-
figuren la seva vida: els entre-
llats de la política a Grècia on
es confronta la democràcia
occidental i el totalitarisme
marxista; una enigmàtica
anada a Espanya on potser va
matar un home; una crisi
mental; moments de la seva
infantesa quan la fidel Frau li

recitava poemes cada diu-
menge; fins a encarar-se amb
la realitat present, la Itàlia de
Berlusconi, simbolitzada per
la televisió, el regne de pipopi-
pi que s’esforça perquè la gent
no pensi ni recordi.

De fet, Tristano, a través del
seu monòleg torrencial, passa
revista al segle que li ha tocat
viure com si fos l’expressió
d’un malson. Entre línies, al-
ludirà indirectament a escrip-
tors i pensadors del nostre

passat immediat i el seu testi-
moni esdevindrà un judici
moral de la història i de la
manera d’escriure-la.

Tristano es mor té un gran
contingut líric. L’obra plante-
ja més preguntes que no pas
dóna respostes. Potser la
qüestió central del llibre gira
entorn de la pregunta que
formulava Paul Celan: “Qui
testifica pel testimoni?”. La
densitat de la novel·la planteja
moltes altres qüestions que
resten obertes i que constitu-
eixen un repte per al lector.

AMB UN ESTIL ORAL
Cal advertir que Tristano es mor
no és un text fàcil tot i que
l’estil oral de l’autor, que en
alguns moments recorda Ce-
line, atrapa l’interès del lec-
tor i no el deixa fins a la dar-
rera paraula. L’expressivitat
de la prosa de Tabucchi,
l’ambigüitat de tota la histò-
ria i la tensió poètica del lli-
bre fan de Tristano es mor una
obra molt remarcable, a l’al-
tura d’ Afirma Pereira, si no la
supera. El mateix autor dubta
de qualificar el llibre de no-
vel·la, perquè la narració no
segueix una seqüència lineal,
perquè hi ha fragments que
s’apropen a la reflexió assa-
gística i perquè més d’una
ocasió poètic s’imposa a l’ob-
jectivitat descriptiva. En la
novel·la de Tabucchi res no és
el que sembla i darrere cada
revelació s’hi amaga una sor-
presa. Com en les grans obres,
és molt probable que el lector
no extregui tot el suc del lli-
bre amb una sola lectura.
Tornar-hi una segona o terce-
ra vegada no li representarà,
però, cap esforç perquè el
lector hi té assegurat el plaer
de la millor literatura.

Parents ficticis
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Angela Jackson, Més enllà del
camp de batalla. Testimoni,
memòria i record d’una cova
hospital en la Guerra Civil
Espanyola. Cossetània

Edicions. Valls, 2004.

“P
er què els re-
cords d’aquella
cova hospital
de la Bisbal de
Falset feien sor-

gir emocions tan intenses?”.
La historiadora Angela Jack-
son es va plantejar aquesta
pregunta mentre investigava,
per a la seva tesi doctoral, la
implicació d’un grapat de do-
nes britàniques a la Guerra
Civil Espanyola. En llibres de
memòries, en articles de dia-
ris, en entrevistes, Jackson es
topava amb evocacions molt
vives de l’hospital de campa-
nya instal·lat l’estiu del 1938 a
la cova de Santa Llúcia, a la
Bisbal de Falset, al Priorat. En
aquella balma, amb una fa-
mosa font d’aigua curativa, es
van desplegar un centenar de
llits per atendre soldats mal-
ferits en l’ofensiva republica-
na de l’Ebre, molts brigadistes
internacionals. El personal
mèdic era estranger, sobretot
britànic: gairebé tots venien
de ciutat, tenien estudis, esta-

ven polititzats. La majoria dels
habitants de la Bisbal de Fal-
set, en canvi, a penes havien
sortit d’aquell racó de món,
dedicats a collir olives, com els
seus rebesavis, “pobrets però
alegrets”.

UNITS PER LA GUERRA
A la cova de la Bisbal de Falset
es van trobar, doncs, “un
grup de desconeguts units
per la guerra”. La relació va
ser breu i aparentment su-
perficial, entrebancada, a
més, per les dificultats lin-
güístiques; però va deixar-los
marca. Més enllà de la batalla
recopila una dotzena de tes-
timonis, de font oral i escrita,
d’infermeres, metges, briga-
distes i habitants del poble. A
pinzellades, Jackson vol re-
construir no tant els fets, sinó
l’esperit del temps: li interes-
sa sobretot el que és personal,
amb el benentès que “tot el
que és personal és polític”. El
context històric, en canvi,
l’evoca de passada. Més que el
pinzell, utilitza la brotxa
quan diu que, a la Bisbal de

Falset, després del 18 de juli-
ol, la majoria del poble es va
posar al costat de la repúbli-
ca... per por que Franco aca-
bés amb la “independència de
Catalunya” [sic].

Però tornem a la pregunta
inicial. Hi ha simbòlegs que
asseguren que la cova és l’ar-
quetip de la matriu materna i
que guardem el seu significat
a l’inconscient... Jackson no
s’embranca pas en aquesta
mena d’interpretacions. Se-
gons ella, la cova de la Bisbal
de Falset representava durant
la guerra un espai “més enllà
de la batalla”, amb una pers-
pectiva insòlita del combat.
Impressionaven, sens dubte,
la mort i el dolor. “És tan di-
fícil fer un home, i tan fàcil
enviar-lo a la mort”, s’excla-
mava la infermera Winifred
Bates. Una altra, Patiente Dar-
ton, recordava la desesperació
de no trobar ningú que parlés
finès, per acompanyar l’ago-
nia d’uns brigadistes que no
parlaven altra cosa. Els detalls
són sempre el més evocador,
el més trasbalsador.

A més d’un espai de dolor,
la cova és també identificada
com un espai d’igualitarisme,
que, almenys en part, donava
un sentit al sofriment dels
soldats i la població civil. En
primer lloc, s’hi practicava la
igualtat per damunt de fron-
teres: “Veieu, són d’altres pa-
ïsos, estrangers, i ens tracten
com a germans”. En segon
lloc, la igualtat entre sexes, i
això ja era més xocant, i, per
a molts, més difícil de pair.
En aquell hospital unes dones
–les infermeres– gosaven
tractar els homes d’igual a
igual i fins i tot, ai las, do-
nar-los ordres! Els anarquis-
tes, rememora Darton, eren
els més repatanis.

CARÀCTER LLEGENDARI
Intrigada pel caràcter llegen-
dari de la cova de la Bisbal en
els relats dels antics brigadis-
tes i cooperants, Angela Jack-
son va decidir anar en aquest
poble del Priorat. Aquí, no hi
havia cap placa, cap record de
la seva funció durant la guer-
ra. Tampoc al cementiri, on

una fossa comuna havia estat
el destí de moltes víctimes. A
la Bisbal, la memòria havia
quedat paralitzada, obturada.
En temps de Franco, per la
por; a la Transició, pel pacte
d’oblit. Molt diferent de la
Gran Bretanya, on els vete-
rans de la Guerra Civil Espa-
nyola havien format grups de
“parents ficticis”, units pel
cultiu dels seus records. El
present reconstrueix el pas-
sat: tothom compon, apunta
Jackson, la seva memòria. Si
no ha estat escanyada.

Al Priorat, la historiadora
va esdevenir “agent del re-
cord”. En presència seva, es
va remoure la memòria del
poble; gràcies a ella, la gent
de la Bisbal de Falset va con-
nectar amb una colla d’ex-
brigadistes britànics. Final-
ment, el 4 de novembre del
2001, va fer un acte de com-
memoració a la Bisbal de
Falset, en què es van col·locar
sengles plaques de record a
la cova i al cementiri. Com la
infermera Nan Green més de
60 anys enrere, Angela Jack-
son va poder dir: “Oh quan-
tes coses boniques van suc-
ceir, veient la gent treballar i
fent coses”. La historiadora
acaba formant part de la fa-
mília fictícia dels protagonis-
tes del seu llibre, que certa-
ment té interès molt més
enllà del local.


