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Manuel Vázquez Montalbán va escriure un assaig sobre les barcelones que ell veia

Barcelones
A S S A I G

P A U D I T O T U B A U

Vázquez
Montalbán
evoca una
escena de ‘Los
mares del Sur’

Manuel Vázquez Montalbán,
Barcelones. Traducció de

Xavier Lloveras. Empúries.

Barcelona, 2004.

S
erà difícil que els
lectors d’aquesta re-
edició de les visions
de Barcelona que te-
nia Manuel Vázquez

Montalbán cap allà el 1987
desvinculin el llibre de la seva
mort, no només perquè el
primer aniversari d’aquesta
s’ha commemorat recentment
i les reedicions d’algunes de
les seves obres s’acumulen ex-
pectants a les llibreries, sinó
perquè hi apareixen diversos
escenaris tant de novel·les
pròpies com de la seva infàn-
cia de postguerra al barri Xi-
no, amb la demanda inclosa
de deixar una rosa groga sobre
la font de la plaça del Pedró
després d’un passeig pels car-
rers en què els pinxos de la
patronal van assassinar el Noi
del Sucre.

La Barcelona de Montalbán
s’embranca en mitologies di-
verses a través d’un impuls
polític de resistència que no
permet el predomini de la
nostàlgia o la malenconia pel
passat perdut. La repugnància
als èxtasis lànguids correspon
a l’afany de reconstrucció
d’una memòria marginal
d’arrels sentimentals, incerta
com totes les altres, en què la
crítica a la ciutat oficial i les
seves versions acompanya la
consolidació progressiva de la
pròpia identitat. De la certesa
que les ciutats són sempre

imaginàries, sotmeses a poders
plurals i a una pugna oberta
per apropiar-se’n el perfil,
n’extreu l’obligació de prendre
part en una lluita humil i des-
igual per restituir la cultura
popular o la veu dels oprimits,
els caiguts i els desheretats, des
dels comunistes i anarquistes
històrics fins a alguns catala-
nistes d’esquerres o d’afinitat
electiva.

CAPACITAT D’INFLUÈNCIA
Montalbán va ser un dels peri-
odistes i creadors d’opinió amb
més capacitat d’influència en-
tre els lectors de tendències i
generacions de confessat anta-
gonisme, un fet tan inusual
com les extraordinàries dietes
de treball que li permetien

practicar el do de la ubiqüitat
en diaris, ràdios, revistes i lli-
breries d’arreu, any rere any,
des del compromís contret
amb l’actualitat i amb una go-
lafreria encuriosida, incansa-
ble i tentacular que irradiava
vitalitat a través de l’acidesa i
l’instint crític; una curiositat
eclèctica i enciclopèdica que
seduïa gairebé a tothom amb
una rica amalgama de materi-
als en què el profund saber
popular i els tics erudits servi-
en a un únic propòsit d’oposi-
ció als poders reconeguts,
sempre i quan infringissin les
normes elementals d’allò tan
indefinible i tan real com són
la decència i la dignitat exigi-
bles, encara que sigui amb hu-
mor, dins d’una línia d’inde-

cència natural més o menys
acceptable i acceptada.

D’aquella Barcelona dels
barcelonins que passejaven per
les Rambles i esperaven la cita
olímpica amb entusiasme ja
només en queden els turistes,
cada vegada més nombrosos i
tan cridaners i maleducats
com les forces d’ocupació. Els
xocs i les paradoxes entre l’i-
maginari reivindicat per Mon-
talbán –els “solistes del cor
abandonats”– i la realitat bar-
celonina d’avui provenen de la
instauració en el poder de
sensibilitats similars a la seva,
mans enfangades a part, algu-
nes de les quals n’han begut
directament. Quan, en el pri-
mer capítol, convoca els poe-

mes de J.A. Goytisolo i J. Gil de
Biedma per parlar de Montjuïc
i de Companys, s’anticipa gai-
rebé dues dècades als usos i
costums de part del tripartit
en matèria de simbologia.

DENÚNCIA I RESISTÈNCIA
Entre els escriptors catalans en
llengua castellana, Montalbán
era dels que cultivaven l’inte-
rès per la cultura catalana com
una forma més dels múltiples
estímuls de denúncia i resis-
tència que l’encenien. L’expe-
riència acumulada i l’educació
sentimental el podien empè-
nyer a reivindicar la literatura
sobre Barcelona d’escriptors
com ara Laforet, Candel, Mar-
sé, Mendoza i Montserrat Roig,
entre d’altres, però després era
capaç de reproduir els noms i
les obres dels escriptors en
llengua catalana d’un article
en què Àlex Broch li recrimi-
nava que no els inclogués en la
llista, una manera equànime
de reconèixer que no els tenia
presents o no els havia llegit
prou però podia deduir que
eren icones igualment valuo-
ses d’una tradició.

Una de les imatges senti-
mentals de l’assaig és l’evoca-
ció d’una escena del Carvalho
que li va donar el premi Pla-
neta, Los mares del Sur (1979),
en què el detectiu desencisat
prefereix perdre’s entre els
anònims del metro barceloní,
arribar a Bellvitge i veure fas-
cinat tot allò que desconeix,
que traslladar-se de vacances
als mítics mars del sud, anhe-
lats i mai no assolits per
l’empresari mort de la trama.
La imatge apareix al final del
sisè i últim capítol de l’assaig,
el títol del qual correspon a la
monumental última novel·la
de l’investigador i l’ajudant:
Mil·lenni. Poeta i prosista po-
pular, Montalbán va triar per
a la pròpia mitologia una ins-
tantània de novel·la negra, la
que li va donar fama i diners i
la certesa de ser escriptor, una
d’aquelles que alguns crítics
consideraven un subgènere o
un gènere menor.

Dins del silenci
N A R R A T I V A

J O A N A G U T

Frances Itani, Sordesa.
Traducció de Rosa Borràs.
Proa. Barcelona, 2004.

F
ins fa molt poc Fran-
ces Itani era una es-
criptora desconegu-
da fora del Canadà
on havia publicat po-

esia, un llibre per a infants i
quatre reculls de narracions
breus que van obtenir diver-
sos guardons al seu país. Sor-
desa és la seva primera novel-
la, una obra que va merèixer
el prestigiós premi Common-
walth i que fou declarada “el
llibre de la fira de Frankfurt
del 2002”.

Sordesa és una novel·la molt
ben escrita, narrada amb una
gran sensibilitat. El relat des-
criu la vida interior i exterior
de Grania, una noia que va
quedar sorda als 5 anys a causa
de l’escarlatina. En la primera
part, l’autora explica la relació
de Gania amb el món dels que

hi senten, especialment amb la
família, en la qual destaquen
les figures de la seva àvia, Mo-
mo, i la seva germana, Tress. La
nena, presonera dins del silen-
ci absolut, anirà descobrint el
món que l’envolta, no sempre
amable i comprensiu amb la
seva minusvalidesa. Grania,
però, superarà tots els esculls
gràcies a l’amor de l’àvia i a la
complicitat de la seva germana
gran.

L’APRENENTATGE DE GRANIA
A l’edat de 9 anys, la prota-
gonista ingressarà en una es-
cola per a sordmuts, lluny de
la casa familiar, on haurà
d’aprendre a conviure amb
altres nois i noies de la seva
edat. La novel·la reflecteix el
procés d’aprenentatge de

Grania de les diverses tècni-
ques del llenguatge dels sord-
muts de l’època, a comença-
ments del segle XX. Arribada
a l’edat adulta, la jove sord-
muda entrarà a treballar
d’infermera en un hospital
on coneixerà Jim, l’home de
la seva vida.

L’esclat de la Primera Guer-
ra Mundial, però, separarà la
parella. L’horror de la guerra
de trinxeres constitueix el
contrapunt de la història de
Grania. Jim, enrolat com a
portalliteres, participarà en la
gran tragèdia d’Europa, en-
mig de la mort, la gana, el
fang i les mil penalitats dels
combatents. Les descripcions
que Frances Itani fa dels
camps de batalla, de la reco-
llida de ferits, són de les més

punyents que hàgim llegit
mai. Totes les concessions a
l’heroisme de guerra han estat
eliminades per tal de mostrar
l’espant de la mort i de la
destrucció més cruel. Sordesa
esdevé, així, un al·legat contra
la guerra.

PSICOLOGIA I ÈPICA
El mestratge de l’autora rau
precisament en la perfecta
combinació entre els aspectes
psicològics de la novel·la i els
seus elements èpics. Però Sor-
desa no és una obra pessimis-
ta, malgrat totes les desgràcies
que descriu. La figura de Gra-
nia, l’esperança que l’anima,
constitueix el paradigma de
l’heroïna anònima, la noia
que ha de superar les seves li-
mitacions de sordmuda i que

ha de fer front amb coratge a
la duresa de la història.

Situada entre el 1902 i el
1919, la novel·la d’Itani des-
criu dos mons absolutament
diferents. Per una banda, hi ha
la vida tranquil·la i apacible
d’una petita població del Ca-
nadà, Deseronto, de la pro-
víncia d’Ontario, on viu la fa-
mília de Grania, propietària
d’un modest hotel de la ciutat.
Per altra banda, apareixen
Anglaterra, sumida en l’esforç
bèl·lic, i els camps de batalla
de França i Bèlgica, sembrats
de morts i ferits, amb la terra
recremada i les cases destruï-
des. El contrast entre aquests
dos escenaris accentua el dra-
matisme de la novel·la.

L’estil de l’autora és d’una
eficàcia molt remarcable. Els
fets s’imposen al discurs, amb
el convenciment que res no és
més explícit que una bona
imatge. I tot plegat amb un
gran equilibri, sense caure en
el sentimentalisme ni en la
mordacitat agressiva. Cal re-
marcar que la traducció de
Rosa Borràs està molt ben feta.


