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El Taj Mahal, un dels punts més turístics de l’Índia
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L
a lectora desacomplexada no
ha viatjat mai a cap país dels
que requereixen vacunar-se
abans. El seu passaport, si no se
n’hagués fet un de nou (al·le-

gant pèrdua o robatori) cada cop que ha
hagut de creuar fronteres, evidenciaria
que la noia només s’ha mogut pel tros
de món occidental. No ha anat més en-
llà, però no pas per falta de ganes. De
fet, encara ara té pendent un viatge
d’aquells que, segons diuen, suposen
una experiència transformadora en tots
sentits. I no em refereixo a la transfor-
mació estètica que experimenta sisplau
per força tot viatger obligat a renovar el
vestuari després que a l’aeroport li ha-
gin perdut o robat les maletes.

Per compensar que l’es-
tiu del 2002 tampoc ha vo-
lat cap a destins exòtics
(s’ha quedat en una Costa
Brava passada per aigua), la
protagonista d’aquesta sec-
ció ha llegit durant les va-
cances una novel·la ambi-
entada a l’Índia: El meu vi-
atge amb la Gemma (Edicions
62 i Salamandra), de l’an-
tropòloga britànica Katy
Gardner (1964). Val a dir
que, en realitat, si es va
sentir atreta pel llibre no va
ser tant per la descripció
del país com pel tema: l’a-
mistat i les seves (tristes)
conseqüències.

“Aquesta és la meva his-
tòria i la de la Gemma. Su-
poso que és la història de
com la vaig perdre”. Així
comença el llibre i comen-
ça el viatge, després d’un
prefaci en què l’Esther, la
narradora, parla del fune-
ral de la Gemma i confessa
que ella va trair la seva mi-
llor amiga fins i tot després
que hagués mort. Per tant,
des del primer moment sa-
bem, o això ens fan creure,
que la Gemma del títol és
morta. Descobrir com i per
què va desaparèixer del
mapa és un dels al·licients
que ens empenyen a pen-

jar-nos la motxilla per viatjar amb
l’Esther i la Gemma, dues amigues que
no s’assemblen gens: una té un excés
de confiança en ella mateixa i l’altra es
deixa vèncer per la por al fracàs.

AMB VOCACIÓ DE ‘BEST SELLER’
El meu viatge amb la Gemma (Losing Gem-
ma en la versió original) és una primera
novel·la amb vocació de best seller, que
tot just ha sortit al mercat anglosaxó i
ja s’ha traduït a nou idiomes. Si més
no, les expectatives dels editors són al-
tes. Té lògica: hi ha coses més difícils de
vendre que un thriller sobre el costat
amarg de l’amistat. Més encara si l’obra
té un escenari tan suggerent com l’Ín-
dia. La relació entre aquest país i el

col·lectiu de progres-místics-alternatius
dels països occidentals es redueix a tres
variants: o hi han anat, o hi han volgut
anar, o coneixen algú que hi ha anat i
n’ha tornat transformat. O no n’ha tor-
nat, com la Gemma del llibre de Katy
Gardner; o com un amic de la lectora
desacomplexada, que va volar fins a
l’Índia per trobar-se a si mateix però, un
cop allà, va preferir reinventar-se: es va
canviar el nom i s’hi va quedar a viure.

Mentre llegia El meu viatge amb la
Gemma, la lectora desacomplexada ha
pensat més que mai en aquest amic.
També ha recordat el cas de dues noies
de la colla que van ser amigues íntimes
durant anys fins que, ja a la universitat,
una va prendre el nòvio a l’altra: no

s’han parlat mai més. A la
novel·la, la prolongada ca-
maraderia entre l’Esther i la
Gemma es veu enverinada
per una traïció similar.

Els millors amics no ho
són perquè ens estimin mi-
llor, sinó perquè van arri-
bar abans. Vist així, s’entén
que les amistats que s’ar-
rosseguen des de la infan-
tesa puguin ser, tard o
d’hora, les més deslleials.
Els presumptes amics de
l’ànima ens coneixen els
punts febles i els poden
utilitzar en contra nostra.
La proximitat pot ser una
circumstància agreujant,
com ho demostra el fet que
tinguem tendència a decla-
rar la guerra a persones
amb les quals hem fet l’a-
mor. Aquí i a l’Índia, és in-
finitament més probable
que ens apunyali un amic
que no pas un desconegut.

A l’apartat d’agraïments,
Katy Gardner cita Karen
Khera, l’amiga que la va
acompanyar en el seu pri-
mer viatge a l’Índia. La lec-
tora desacomplexada pensa
que, per petita que sigui la
dosi autobiogràfica, en lloc
de donar les gràcies a la tal
Karen, més aviat li hauria
de demanar perdó.
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E
l gruix de l’estiu ja ha passat i la
temporada s’inicia com aquell
qui res. I, com aquell qui res,
aquest dies he cuinat una mica.
Com a neòfit de les olles tenia

molts llibres per triar, alguns, fins i tot,
que han estat èxit de vendes els últims
mesos (els de l’àvia Remei i la Carme
Ruscalleda). He triat un llibre, però, de
receptes dictades per l’experiència del
dia a dia, de trucs per aprofitar o per
treure el millor partit de cada ingredient,
de respostes ràpides per superar qualse-
vol imprevist: Una dèria pels fogons. La cuina
del dia a dia a l’abast (Mediterrània), de la
sempre inquieta, però sempre al seu lloc,
Montserrat Ponsa.

Periodista que fa anys que col·labora en
aquest i altres diaris, Ponsa és una persona
de conversa calmada i agradable, que
s’interessa pel que li poden explicar i per
això sap escoltar. Fruit d’aquesta combi-
nació i de molts anys de voltar món tenint
l’oportunitat de dialogar en llargues so-
bretaules amb personalitats diverses, fa
dos anys va néixer El meus personatges (Me-
diterrània), amb les biografies subjectives,
sentimentals, de 16 figures com ara Fidel
Castro, Modest Cuixart, Oswaldo Guaya-
samín, Rigoberta Menchú, Jordi Pujol...

Però tornem a l’obra que ens ocupa.
Tres garanties avalen aquest nou llibre de
Montserrat Ponsa. Una: mare de família
nombrosa, però nombrosa de les d’abans
(9 fills i, de moment, 15 néts), ha man-
tingut una activitat constant com a cui-
nera des de la trinxera dels fogons, amb
una olla al cap, una espàtula a la mà i
sorprenent amb tota mena d’estratègies
per dominar verdures, aviram, peix, carns,
dolços... Dues: com a gastrònoma que no
en té prou de només tastar els plats sinó
que ha cultivat l’amistat dels cuiners més
destacats: Santi Santamaria, Ferran Adrià,
Juan Mari Arzac, José Juan Castillo... I tres:
tot plegat està envoltat d’un irrefrenable
respecte per l’art de la cuina.

Un llibre pràctic i concís, de llenguatge
senzill, en què els gustos, aromes i textu-
res t’arriben a glopets, et posen el motor
gàstric en marxa i t’humitegen la boca de
saliva. Més clar: les receptes i els consells
de Montserrat Ponsa et fan venir gana,
com la Quina San Clemente.

Per cert que, escrivint tal com raja sobre
persones, llibres i temes que no solen
omplir portades, amb aquest ja fa 100 ar-
ticles que em suporteu. En fi.
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