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Núria Esponellà, La travessia.
Columna. Barcelona, 2005.

L’
hora en què va co-
nèixer la Fàtima va
marcar un punt
d’inflexió en la vida
de la Montse. Era a

ca la Denisa, la seva exsogra. A
mitja tarda van tenir una visita
inesperada. Va comparèixer una
jove marroquina, vestida a l’eu-
ropea, que els va explicar que
havia viatjat fins a Ceret perquè
buscava un germà desconegut
que tenia l’edat de l’Albert, el fill
de la Denisa. Al cap de pocs dies
la Denisa mor d’una aturada
cardíaca i la Fàtima desapareix
després de donar-li a la Montse
un feix de precontractes d’una
empresa amb treballadors il·le-
gals en la qual està ficat el germà
del Xevi, l’actual parella de la
Montse. Construït a la manera
d’un trencaclosques, La travessia
conduirà el lector per la intriga
d’una història familiar i el farà
viatjar de Catalunya al Marroc,
el mateix viatge, al revés, que un
dia va emprendre la Fàtima cap
a un país que la tracta com a
forastera.

Núria Esponellà (Celrà, 1959)
és filòloga i professora. Ha gua-
nyat diversos guardons literaris,
com ara el Ciutat d’Olot i el
premi Goleta i Bergantí. Després
de publicar el recull de poemes
Un vent, una mar, el 1998 es va
donar a conèixer com a novel-
lista amb l’obra Gran Cafè, poste-
riorment recomanada pel Cercle
de Lectors. Després vindrien Un
moment a la vida i El mateix vell
amor. A Sunitha, la història d’una
nena apadrinada a l’Índia, ja hi
feia confluir dues històries i re-
latava, amb precisió, els ambi-
ents, els sorolls, les olors de
l’Índia i dels seus pobles. Ara
torna a prendre la torxa de la
descripció i la generositat de
persones que pertanyen a cultu-
res diferents i ens narra les pe-
núries que viuen els marroquins
en arribar al nostre país. L’obra
s’endinsa en les relacions de pa-
rella en relatar les dificultats
que té la Montse per tenir una
relació completa amb en Xevi. La
rival que li arrabassa l’atenció
del company no és l’exdona ni
tampoc cap amant despitada,
sinó la prioritat professional, el
periodisme.

La història de la Fàtima i la de
la Montse s’intercalen sense
avís previ i fan créixer, així, la
curiositat per passar pàgina.
Ara bé, el ritme narratiu de la
novel·la decau quan només
s’han llegit cent pàgines del lli-
bre. Es fa lenta i feixuga i és in-
evitable preguntar-se si, expli-
cada amb menys ziga-zagues, no
resultaria més interessant, més
directa. El detall en la descrip-
ció d’espais i del que suposa un
naufragi en pastera fan, però,
que la lectura del llibre valgui la
pena.

PERDO GATO / EFE

El dramaturg italià Dario Fo va rebre el Nobel de literatura el 1997

Perfils d’infància
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Dario Fo, País de faula.
Traducció de Josep Ballester i Enric

Salom. Bromera. Alzira, 2004.

D
ario Fo (San Giano, 1926) és
un conegut home de teatre,
autor i actor de sàtires sobre
el món contemporani. Entre
les seves peces contestatàries

destaquen Mort accidental d’un anarquista
(1970), Pum, pum ¿chi è? La Polizia (1972), Le
Fanfani rapito (1975) i La marijuana della
mamma è la piu bella (1976). Bromera li ha
publicat Ací no paga ni Déu i Misterio Buffo.
L’any 1997 li fou atorgat el premi Nobel
de literatura.

País de faula és un llibre deliciós. En
forma de novel·la, dividida en vint-i-vuit
capítols o narracions, Dario Fo fa una
incursió en el món de la seva infantesa.
Hi desfilen els personatges, grans i pe-
tits, que el van veure créixer i els pai-
satges que el van acompanyar durant els
anys de formació fins a la fi de la Segona
Guerra Mundial.

Cada fragment del llibre és una fi-
nestra oberta a la realitat crua i nua del
seu temps. L’obra està plena de perso-
natges curiosos: el pare, cap d’estació i
home d’esquerres; l’avi pagès, un pou
de saviesa vivent; els contadors d’his-
tòries del seu poble, Porto Valtravaglia,
l’exemple dels quals el convertiran en
mestre de joglars; els companys d’es-
cola i del carrer, que l’introduiran en el
món dels joves; el comte enginyer,
protagonista d’una faula moral de cor-
nut a qui la vida acabarà fent justícia;
Lucy, la noia que despertarà el seu
amor adolescent... I així molts d’altres
que configuren l’univers particular de

Dario Fo i que, ja de gran, inspiraran
una bona part de la seva obra.

També la geografia, el paisatge, ad-
quireix una importància cabdal en
aquest llibre. Som al nord d’Itàlia, a la
frontera amb Suïssa, país que els itali-
ans, sota el feixisme de Mussolini, es-
guarden com la terra promesa on hi ha
pa en abundància i on són respectades
les llibertats individuals. El període de la
guerra, cap al final del llibre, posa de
manifest la tragèdia de la població civil
sotmesa a la barbàrie dels bombardejos
de ciutats com ara Milà, Verona i Mestre.
Incorporat a l’exèrcit, Dario Fo relata les
peripècies per tal de fugir de la crema,
fins que deserta i s’amaga en un casalot
abandonat enmig del camp.

En el llibre hi ha narracions d’una
gràcia inefable, com ara la de la rebuda

a Milà d’un fals Pablo Picasso que acaba
com una comèdia bufa i la de l’enterra-
ment del seu pare, que esdevé una des-
filada musical plena de banderes roges.

En el seu conjunt, País de faula és una
obra fascinant, curulla d’ironia i d’un
gran sentit de l’humor, que posa de
manifest la misèria i la grandesa de la
humanitat. Entre línies, com aquell que
res, l’autor descriu les bases ètiques i
estètiques de la seva formació com a
home i com a artista de la paraula i del
gest. És una educació de contacte, sim-
biòtica, amb la realitat del poble senzill
d’on Dario Fo extreu el seu posiciona-
ment cívic i polític.

El dramaturg àcrata, burleta, audaç,
irònic, divertit, compromès i provocador
naixerà en els anys que relata, com un
riure esponerós abonat amb la suor del
poble. I sempre amb una omnipresent
mitja rialla de qui coneix totes les feble-
ses humanes i les accepta encara que les
fustigui sobre l’escena amb un despietat
amor.

La traducció de Josep Ballester i Enric
Salom conserva el gust agredolç de l’o-
bra original, amb un saborós català del
sud, el que parlen i escriuen els nostres
germans valencians.

Un altre món
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Arcadi Oliveras, Contra la fam i la guerra.
Angle Editorial. Manresa, 2005.

S
ense concessions. Aquestes du-
es paraules defineixen amb ex-
actitud l’argumentació que Ar-
cadi Oliveras, professor d’eco-
nomia a la UAB i president de

Justícia i Pau, ha desplegat a Contra la fam
i la guerra. L’obra planteja una revisió
crítica de l’estat del món en aquest inici
de segle en què la fam i la guerra s’han
convertit en problemes endèmics i apa-
rentment inevitables. En encara no
cent-cinquanta pàgines de bon llegir,
l’autor condemna les desigualtats
Nord-Sud, desemmascara la creixent
despesa militar i, finalment, ofereix la
seva opinió sobre les maniobres dels Es-
tats Units per obtenir l’hegemonia in-
ternacional i sobre les mancances del
procés de construcció europea.

D’entrada, Oliveras exposa els meca-
nismes que han convertit bona part del
Tercer Món en un territori empobrit, en

què l’índex de pobresa i les diferències
amb el Nord no paren de créixer. Des del
colonialisme fins a la política de les
grans corporacions i la fal·làcia del lliure
comerç són detingudament analitzats i
denunciats per l’autor que, d’altra ban-
da, ofereix dades sobre casos concrets,
com ara la reconquesta d’Amèrica Llati-
na per part de les empreses espanyoles
en els anys 90, i sobre el procés històric
–magníficament resumit en ben poques
pàgines– que ha conduït a l’immens
deute que acumulen els països del Sud.

L’INTERÈS RERE LES GUERRES
La mateixa exuberància de detalls sosté
l’argumentació amb què el president de
Justícia i Pau denuncia els interessos que
s’amaguen darrere les guerres. L’obra
repassa l’engranatge que abasta des de
les enormes partides pressupostàries en
armament i recerca militar fins a l’opa-
citat del comerç d’armes. Malgrat tot,
però, afirma Arcadi Oliveras, ni la fam ni
la guerra són mals sense remei, sinó que
tenen tot un món d’alternatives viables.
En aquest sentit, el lector trobarà exten-
ses explicacions sobre la necessitat de
redistribuir la riquesa, d’afavorir el co-

merç just i la banca ètica i, també, d’e-
ducar per a la pau i impulsar un consum
responsable.

Les propostes d’Oliveras tenen per ob-
jectiu desmuntar les teories oficials que,
per mor del realisme, es presenten com
l’única alternativa possible. Sense anar
més lluny, l’autor explica com i per què
no tan sols és necessari transferir el 3,5
per cent de la riquesa dels països rics als
països pobres, sinó que és possible fer-ho
sense per això haver d’apujar els impos-
tos ni retallar els serveis.

Finalment, en els dos darrers capítols
l’autor posa en qüestió la política inter-
nacional dels Estats Units i el que quali-
fica com a dubtosa construcció europea.
L’assagista català repassa des de la reco-
neguda insuficiència democràtica de la
Unió Europea i els seus dèficits en polí-
tica social (tenim moneda única, però no
pensió única ni salari mínim únic) fins a
les més que ambigües actuacions de les
grans corporacions com a grups de
pressió per influir en les polítiques eu-
ropees. Tot plegat, conclou Arcadi Oli-
veras, raons més que suficients per im-
pulsar una revisió en profunditat del
procés de construcció europea.


