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Ron McLarty, Una història amb
bicicleta. Traducció de Joan
Puntí Recasens. Empúries i

alfaguara. Barcelona, 2005.

E
l motiu del viatge ini-
ciàtic és gairebé tan
vell com la literatura
mateixa: Homer,
Dant, Stevenson i

Melville hi han donat voltes en
alguns dels grans clàssics de la
literatura universal. I el cine-
ma nord-americà té instaurat
un gènere específic, l’anome-
nada road movie, a l’entorn dels
llargs recorreguts per les car-
reteres nord-americanes, que
abastaria des d’Easy Rider, de
Dennis Hopper, fins a Two-lane
Blacktop (Carretera asfaltada en
dues direccions), de Monte
Hellman, sense oblidar The Rain
People (Gent de pluja), de Francis
Ford Coppola i, més recent-
ment, A True Story (Una història
veritable), de David Lynch. Si a
alguna d’aquestes pel·lícules
remet Una història amb bicicleta
–primera novel·la publicada de
l’actor Ron McLarty– és a la de
Lynch, en la qual el protago-
nista recorria una pila de qui-
lòmetres en una dalladora per
retrobar-se amb el germà ma-
lalt. La novel·la de McLarty se
centra en el personatge de
Smithy Ide, un obès exalcohò-
lic i fumador, ferit al Vietnam,
força innocent i tímid, que,
després de la mort dels seus
pares en accident de cotxe, re-
corre els Estats Units amb bi-
cicleta a la recerca de Bethany,
la germana esquizofrènica, de
qui sembla que han identificat
el cadàver.

L’autor, després que diferents
editorials li rebutgessin l’obra,
va enregistrar-la en CD i la va

difondre per Internet amb gran
èxit de públic, amb la sort a
més que s’hi fixés Stephen
King, que va afirmar que
Smithy Ide s’havia guanyat un
lloc al costat del Huckleberry
Finn de Mark Twain i del Hol-
den Cautfield de Salinger.

Si en la majoria dels viatges
iniciàtics el protagonista ex-

perimenta algun canvi o aprèn
a conèixer-se millor, en aquest
cas Smithy va perdent el so-
brepès que li condicionava la
personalitat i va adoptant una
progressiva confiança en ell
mateix. La novel·la, escrita en
primera persona protagonista,
es construeix a partir de l’al-
ternança de capítols: d’una

Ron McLarty és actor i novel·lista

Viatjar en català al segle XXI
X U L I O R I C A R D O T R I G OA S S A I G

Alfons Martí Bauçà,
Una aventura italiana.
Cossetània Edicions.

Valls, 2005.

E
n els nostres temps
s’ha popularitzat
tant el viatge que so-
vint qualsevol llibre
que parli directa-

ment d’una ciutat o d’un país
corre el perill de ser qualificat
com a guia turística. Això su-
posa una injustícia notable, so-
bretot en una literatura que
s’ha caracteritzat des de sem-
pre pels seus bons prosistes, ca-
paços de convertir l’experièn-
cia immediata en textos de
valor contrastat. Cada cop,
però, són menys abundoses les
propostes que ens volen pre-
sentar –des d’un punt de vista
necessari per a aquest tipus de
llibre: la modèstia– el món
amb els ulls de fora, el món a
través de l’escriptura. Una bar-
reja de sensacions ben aprofi-
tada per grans escriptors en la

nostra llengua: Josep Pla i Ga-
ziel marcaren el camí, però, de
manera més recent, s’ha de
parar atenció als llibres de vi-
atges de Josep Piera, Jaume Be-
navente i Antoni Martí, exem-
ples que, entre altres coses, des-
taquen perquè van més enllà
de la mirada, implicant-se sem-
pre d’una manera personal als
països o territoris que els ser-
veixen de model. I també per
vorejar altres gèneres –la
novel·la, l’assaig, el dietari–,
fent bona una literatura híbri-
da, al capdavall la tendència
més renovadora i atractiva de
la història literària després de
la majoria d’edat de la novel·la
total.

Una de les sorpreses literàri-
es d’aquest estiu ha estat re-
trobar l’essència de la narrati-
va de viatges en un jove autor
que, tot i això, té ja una sòlida
obra narrativa i assagística al
darrere. Alfons Martí i Bauçà,
mallorquí del 1968, inclou
sempre al títol dels seus llibres
de viatges la paraula aventura,

mateixa i satisfer l’exigència
dels seus seguidors. I no obs-
tant això, de vegades, trobem
que la seva voluntat de ser di-
recte, actual, de fer-se entene-
dor, barra el pas a una prosa
més intensa, més elaborada,
més capaç d’arribar a través de
la paraula al moll de l’os de la
sensibilitat lectora. Però aquest
aspecte negatiu no treu interès
als seus escrits, més aviat ens
proporciona un nou punt d’in-
terès per continuar gaudint
dels seus llibres. Mantenir el
bon criteri amb què ens expli-
ca els seus viatges, amb el su-
port de la història i de l’expe-
riència personal, i assolir una
prosa més capaç de transmetre
els múltiples registres que ca-
racteritzen la literatura de vi-
atges, és el repte de futur d’Al-
fons Martí. I no tinc cap dubte
que assistirem a la resolució
d’aquest problema.

Mentrestant no seria lògic
deixar passar l’oportunitat
d’aquest viatge a Itàlia, una lec-
tura que ens farà gaudir a la ve-
gada del sentit de la diversió i
del desig de coneixement que
tots portem a dins.
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un terme que ens recorda èpo-
ques passades, quan l’escassa
geografia coneguda donava
peu a la imaginació més ago-
sarada. Però també suposa una
declaració d’intencions. A
hores d’ara l’aventura que s’ar-
ticula al voltant d’un viatge po-
dria passar sovint per les es-
tratègies per a personalitzar un
món que cada cop s’assembla
més al punt de partença del vi-
atger, que ha de fer servir, en
un sentit diferent, la imagina-
ció i la iniciativa individual per
a extreure’n tot allò que, enca-
ra, no se sap per quant de
temps, roman amagat de la
identitat nacional d’un poble.

L’AVENTURA DEL VIATGE
És evident que un dels recursos
més vàlids és recórrer a la his-
toriografia i, a la vegada, també
es tracta del parany més comú.
A Una aventura italiana, Alfons
Martí escriu amb un intens
sentit de la història dels llocs
que visita, però rarament cau
en la prosa fàcil que acaba re-

produint els fets històrics. La
integració del passat en les
seves notes de viatge ens ser-
veix per conèixer més i, alhora,
per transcórrer pels indrets
sense la sensació d’haver pagat
un paquet turístic amb guia in-
clòs. La capacitat d’observació,
el toc pintoresc, la relació hu-
mana, conformen la resta
d’una aventura literària que
tenia els seus precedents als lli-
bres Una aventura americana
(Pagès, 2001) i Una aventura
grega (Atenea, 2002) i, sens
dubte, es fonamenta en altres
dèries de l’autor, com ara el seu
vessant assagístic, el títol més
recent del qual és Els déus i nos-
altres (Llibres de l’Índex, 2004).

L’última aventura d’en Martí,
fins al present, la italiana, es-
devé un llibre divertit, ins-
tructiu i obert a la curiositat
extrema. Les seves anècdotes
intenten trobar-ne els motius,
la seva prosa és neta, molt pro-
pera en l’esperit a la nota de vi-
atge que rep un altre bull amb
la intenció de completar-se ella

banda, els que refereixen el vi-
atge de Smithy i, de l’altra, els
que se centren en els seus re-
cords, i que passen per la timi-
desa de l’adolescència, l’expe-
riència del Vietnam i la sobta-
da desaparició de la germana
acabada de casar. El toc oníric
de l’obra ve donat per les suc-
cessives visions que té Smithy
d’aquesta germana en els llocs
més inversemblants. També cal
fer esment de l’important per-
sonatge de Norma, una amiga
impossibilitada de la infantesa
a qui Smithy va telefonant i re-
ferint-li les diferents peripèci-
es del viatge. Tot plegat ens ve
transmès per un llenguatge
volgudament simple i directe i
de frases breus –ben traslladat
al català per Joan Puntí Reca-
sens–, en concordança amb la

personalitat del protagonista,
que, a més d’adreçar-se amb
freqüència al lector, va repetint
les expressions “no ho sé” i “sóc
idiota” i “com un idiota”, re-
flexos de la seva inseguretat.

Ens trobem, doncs, amb una
novel·la típicament nord-ame-
ricana, amb un perdedor que
se supera a si mateix com a

protagonista, i amb un sentit
notable del ritme i la progres-
sió dramàtica, tal com eviden-
cien les últimes pàgines, que
van guanyant en intensitat.
D’aquí a situar el certament
entranyable Smithy Ide al cos-
tat dels personatges de Mark
Twain i de Salinger, hi ha,
però, un bon tros. Si compa-
rem, per molt que pugui sob-
tar, l’ús de la primera persona
que fa aquí McLarty amb el de
Mercè Rodoreda a La plaça del
Diamant –no pas gaire diferents
en la intenció–, l’autora cata-
lana es revela força més sub-
til en la descripció indirecta
del personatge a través de la
seva innocència i inseguretat;
i si comparem l’episodi del Vi-
etnam, i el de la recerca pos-
terior de l’amic excombatent,
amb d’altres de similars que
narra Javier Cercas a La veloci-
dad de la luz, trobarem molta
més força en aquests últims.
No es tracta de fer curses entre
escriptors ni molt menys en-
cara de cap forma de xovinis-
me, simplement, de deixar les
coses al seu lloc quan ens
posem a comparar. Una història
amb bicicleta és una novel·la
molt digna i ben travada, d’es-
tructura hàbil –tot i que força
mecànica–, que crea un per-
sonatge notable i fa un altre
pas de rosca, humà i sòbria-
ment emotiu, al motiu del
viatge iniciàtic. D’aquí a les
comparacions amb els clàssics,
hi hauria més coses a dir, ni
que fos amb el permís de
Stephen King.

És una novel·la
típicament
nord-americana,
amb un perdedor
que se supera
a si mateix


