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Antònia Vicens en una imatge de fa vint anys

Un gat amb els ulls
de Montgomery Clift
N A R R A T I V A
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Antònia Vicens, Lluny del tren.
Edicions Destino.

Barcelona, 2002.

F
eia quatre anys que no
teníem notícies literà-
ries d’Antònia Vicens
(Santanyí, 1941). Les
darreres daten de

principis del 1998 i sorgeixen a
propòsit de dues operacions
promocionals que van coincidir
gairebé en el temps. La primera
va ser la seva inclusió –amb
onze escriptors més– en el
programa Punt de Lectura de la
Institució de les Lletres Catala-
nes (una iniciativa que, per cert,
podria figurar al llibre Guin-
ness dels rècords en la secció
vist i no vist). La segona, la pu-
blicació a Edicions 62 de Febre
alta, una novel·la que girava al
voltant de les peripècies de tres
dones lligades, sense ser-ne del
tot conscients, per un destí co-
mú. Encara que, ben mirat, els
grans actors de la història que
ens explicava Antònia Vicens
eren els tres personatges mas-
culins que s’erigien com a con-

trafigures de les protagonistes.
No debades en alguns papers
promocionals apareixia la co-
berta del llibre amb un títol
diferent i, al meu parer, molt
més definitori del que al final
va tenir: Homes i un jardí.

Recordo que, en aquell mo-
ment, Febre alta em va semblar
una novel·la summament re-
marcable que ens mostrava una
autora posseïdora d’un món
molt personal. Les criatures de
Vicens es movien a cegues en-
mig d’un univers petit i tancat,
opressiu i de consistència gai-
rebé líquida. Un univers en què
la solitud, la frustració, el desa-
mor (o l’amor no correspost,
vaja) i la mort configuraven els
marges del territori per on
transitaven les vides dels pro-
tagonistes. Era, per dir-ho amb
una frase vistosa, un llibre de
curta extensió però de llarga
intenció. Era, per dir-ho amb
una frase exacta, un llibre que
revelava la potent maduresa de
la seva autora.

Un llibre que ara, de resultes
de la recentíssima publicació
de Lluny del tren, he tornat a vi-
sitar i que m’ha retornat tota la
riquesa suggestiva d’aquell
món circular i malaltís que tan

bé va saber edificar Vicens fa
quatre anys. Un mètode, per
cert, aquest de començar per
Febre alta i passar de seguida a
Lluny del tren, que em permeto
de recomanar a tots aquells
lectors que es proposin entrar
per primera vegada en els ter-
ritoris narratius d’Antònia Vi-
cens.

LLIBERTAT CREATIVA
A Lluny del tren ens trobem amb
totes les claus del món que
l’autora va dibuixar en la seva
anterior novel·la elevades a l’e-
nèsima potència. En primer
lloc em sembla molt digna de
remarca l’absoluta llibertat
creativa que Vicens s’ha permès
d’exercir. Perquè ningú no
s’enganyi ja ens ho fa palès en
la primera frase del llibre: “Em
vaig adonar de la meva condi-
ció d’àngel poc més o menys
quan acabava de complir els
dotze anys”. A partir d’aquest
inici l’autora fa fluctuar les pe-
ripècies de Cecília, la protago-
nista i narradora de la història,
per uns camins on es barregen
amb gran llibertat –i sense
fer-se nosa gairebé mai– el rea-
lisme més cru i la fantasia més
descordada.

Un altre element de Lluny del
tren que em sembla estimable
és la valenta fidelitat que l’au-
tora demostra al seu peculiar
univers narratiu. Un univers,
m’apresso a dir-ho, que no es
preocupa gaire per donar faci-
litats al lector poc atent. No és
una lectura fàcil, vull dir, la
d’aquests darrers llibres d’An-
tònia Vicens. Ni tampoc plàci-
da, per acabar de dir-ho tot. Cal

acceptar les regles del joc que
ens proposa l’autora i lliu-
rar-nos-hi sense recances amb el
convenciment que la recom-
pensa bé s’ho val.

ENTRE EL SOMNI I LA VIGÍLIA
És un món suggestiu, també.
Que circula per damunt de la
incerta frontera que separa el
somni de la vigília, la bogeria
de la raó. I pessimista (“Per tro-
bar les persones cal anar pels
camins més allunyats als seus
somnis”, hi llegim). Ple d’àngels
però –si se’m permet la facè-
cia– desangelat, sense ànima.
Un món al qual, en relació a
Febre alta, Antònia Vicens hi ha
incorporat dos elements nous
que accentuen els tons apoca-
líptics del quadre: la bogeria i la
malaltia. La sida, més concreta-
ment. I, en contrapartida ama-
ble, la fugaç aparició d’un gat
saberut i prudent que parla i
que va enamorar la protago-
nista perquè té els ulls de
Montgomery Clift. Un gat, però,
que a mitja novel·la fuig per
una porta mal tancada i no
torna a aparèixer més.

Com l’àngel que realment
és, la protagonista de Lluny del
tren és incapaç de sentir passi-
ons volcàniques. La felicitat és
un tren llunyà del qual l’únic
que li és permès de copsar és
veure com corre en la distàn-
cia. Aquesta fredor de Cecília
–que és qui ens explica en
primera persona les seves des-
ventures, no ho oblidem– so-
vint es trasllada al relat en
forma de distanciament no
sempre lògic dintre d’uns pa-
ràmetres diguem-ne usuals. És
per aquesta banda per on, se-
gurament, poden venir-li les
crítiques, a Antònia Vicens. Per
això he procurat avisar més
amunt que en obrir les pàgines
de Lluny del tren entrem en un
microcosmos molt personal
que s’ha d’acceptar tal com és
o bé deixar-lo córrer. Jo, però,
aquesta darrera opció no els la
recomano pas.

Un còmic cent per cent
T E A T R E
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Miquel Badenas, Carles
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E
l Paral·lel fou un cen-
tre d’animació espec-
tacular que prengué
una gran embranzida
a partir de la bonança

econòmica generada arran de
la Primera Guerra Mundial
(1914-1918). Amb alts i baixos,
aquesta avinguda barcelonina
ha mantingut al llarg de les
dècades una aurèola mítica,
plena de clarobscurs, com a
autèntic focus neuràlgic de la
diversió ciutadana més disbau-
xada. Carles Saldaña i Beüt ‘Alady’,
de Miquel Badenas, autor tam-
bé d’El Paral·lel (1993), ofereix
una crònica sentimental de la
trajectòria artística d’un dels
còmics més cèlebres del Paral-
lel: Carles Saldaña i Beüt (Va-
lència 1902-Barcelona 1968).

Badenas parteix de la devoció
declarada cap a l’artista bio-
grafiat, que considera “l’últim
rei del Paral·lel”, i de l’enyoran-
ça melangiosa d’un temps defi-
nitivament perdut. La figura
d’Alady, el nom artístic amb
què el batejà Santiago Rusiñol,
és un pretext per evocar l’uni-
vers bigarrat del (para)especta-
cle que florejà als escenaris pa-
ral·lelístics. Alady s’inicià en el
món bohemi, pintoresc, dis-

bauxat i patètic de les varietats
com a escriptor de cuplets. Féu
el seu aprenentatge artístic en
cafès i societats de barri amb
números còmics més o menys
improvisats en què cantava,
ballava i explicava històries.

En els seus inicis, escriví
obretes còmiques, dirigí i actuà
per a diverses companyies de
music-hall fins a convertir-se, als
anys vint, en una de les figures
més sol·licitades del Paral·lel. Al
llarg de la seva carrera, actuà en
infinites manifestacions para-
espectaculars als escenaris de
Madrid i Barcelona, però man-
tingué sempre la base d’opera-
cions al Paral·lel. La seva bio-
grafia artística discorre en pa-
ral·lel a l’evolució històrica dels
múltiples escenaris que cam-
paven per la popular avinguda
barcelonina i, alhora, de la so-
cietat catalana dels anys
1920-1960.

Admirat pel crític Sebastià
Gasch, Alady era un humorista
amb un estil que trencava
motlles. Sortia a escena vestit
de vint-i-un botó, amb un es-
mòquing i un barret fort im-
pecables, uns guants blancs a
les mans i una gran flor també
blanca a la solapa. Era un còmic
simpàtic, alegre, dinàmic, des-

imbolt, viu, inquiet i elegant.
Gasch el comparava amb el
cantant i actor francès Maurice
Chevalier i el tenia per un ar-
tista nat, “l’artista de music-hall
cent per cent”. En les seves ac-
tuacions, barrejava el castellà i
el català per despertar la hila-
ritat del públic i parodiava o
improvisava constantment
amb gran facilitat.

Entorn d’Alady, Badenas
evoca alguns dels protagonistes
i escenaris de l’època gloriosa
del Paral·lel. Així, rememora els
anys en què triomfaven les cu-
pletistes catalanes Amàlia Pa-
lau, Pilar Alonso i Mercè Serós o
escriu un sentit homenatge al
popular ventríloc Toreski i el
seu ninot Miliu, que feien les
delícies dels oients de Ràdio
Barcelona. Hi fa desfilar, també,
alguns dels noms mítics de la
faràndula dels anys grisos, com
ara Joan Capri i Mary Santpere.
Entre els escenaris que reporta,
les seves notes sobre els teatres
Circ Olímpia i Còmic o els caus
d’art són d’un gran interès per
refer-ne la història.

La biografia de Badenas se-
cunda l’evocació del Paral·lel
amb una defensa aferrissada de
l’esperit del districte cinquè, co-
negut popularment com a Bar-

ri Xino, per matisar-ne les de-
formacions literàries i oferir-ne
una visió més humana, a peu
de carrer. Rica en anècdotes i
facècies, permet d’endinsar-se
en un món molt desconegut
encara. I fer-ho des de la mirada
d’un espectador doblat de ciu-
tadà, ja que, amb una gran ge-
nerositat, Badenas no amaga la
seva condició d’aficionat entu-
siasta de les varietats i el mu-
sic-hall i d’admirador del barri
del Poble-sec i de l’avinguda de
l’espectacle.

El moviment teatral que es
generà entorn del Paral·lel me-
reix un estudi a fons que vagi
molt més enllà de la crònica
sentimental o de l’assagisme
recreatiu. I això abans que els
darrers testimonis orals s’en-
duguin els records a l’altre
barri o abans que, per la desídia
dels descendents, les fonts do-
cumentals vagin a parar als
contenidors d’escombraries.
Caldria, en definitiva, una au-
tèntica investigació interdisci-
plinària que indagués no sols el
vessant espectacular d’aquesta
mena de Montmartre o Broad-
way a la catalana, sinó també
els factors històrics i sociològics
que explicarien el fenomen pa-
ral·lelístic.


