
accepta amb total (no) naturalitat.
Faula didàctica que, de vegades, fre g a
perillosament la novel·la rosa. 

En un intent de trencar la linealitat
temporal i temàtica —el procés a través
del qual la protagonista creix i aprèn la
sexualitat—, i, potser, contrarestar la uni-
f o rmitat de què parlava, s’hi interc a l e n
uns capítols en què un xic i una xica se
senten molt atrets, però es re s i s t e i x e n
amb dificultats a la temptació de la carn .
Intencionadament, s’oculta el nom dels
joves i la raó per la qual no poden o no
volen fer l’amor. El problema és que des
del començament s’endevina qui són els
«misteriosos» personatges d’aquestes
escenes. L’única intriga que perdura és
com s’arribarà a una situació «versem-
blant» que permeta la relació, quan
aquells són presentats molt feliços amb
les seues parelles respectives. I el gir cap
a aquesta possibilitat, a banda d’un
apunt al primer capítol —que és el que
fa sospitar la personalitat dels éssers
anònims—, es dóna mitjançant el tan
re c u rrent deus ex machina: de sobte
m o ren els pares de la protagonista en
un accident de trànsit i, tot d’una —en
mitja pàgina—, els quatre avis, de
pena; i, seguidament, es desfan les
p a relles i el que habitava a París ve a
B a rcelona i, més casualitats encara, es
t roba amb la xica sense saber qui és qui
en un ball de màscares... L’escena final
té bon ritme.

Més que una obra literària, veig
L’ A u r o r a com una guia de la sexualitat
per a aprenents d’amant; el volum
inclou fins i tot un glossari final on s’ex-
plica breument l’origen i el significat de
cada nom mitològic esmentat al text.

Arantxa Bea
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Matthew Tree és un anglès atípic. I ho
és perquè no n’exerceix, d’anglès, i,
s o b retot, perquè s’ha integrat plena-
ment en una cultura i una llengua que
—diguen el que diguen els esnobs i els
espanyolistes de pro: constitucionalistes
tots, «no-nacionalistes», ciutadans del
món i altres romanços— ara més que
mai es troba amenaçada. No només ha
assumit el «fet diferencial» català, interio-
ritzant la llengua del país, sinó que a més
n’ha fet un estri fonamental, la matèria
primera de la seua activitat pro f e s s i o n a l ;
com a escriptor, principalment —és autor
d’un parell de novel·les, d’un recull de
contes i d’un llibre de viatges, i col·labo-
ra en la premsa diària: a El Punt i al D i a r i
de Barcelona (a internet)—, i com a inter-
locutor d’alguns dels mitjans catalans de
més anomenada: TV3 (La Cosa Nostra i
Set de nit), Ràdio Contrabanda,
Catalunya Ràdio, Catalunya Cultura,
Ona Catalana i Rac 1.

Personatges com el Matthew fan de
bon pair; fins i tot gosaria dir que fan
patxoca, quan els veiem i els sentim
expressar-se amb gràcia i desimboltura
en català. A casa nostra, necessitem
aquesta mena de personatges, una
mica guillats i tocats de l’ala si voleu,
que, contra qualsevol pronòstic i
esquema preestablert, s’aventuren a
escriure, a parlar i a viure en la nostra
(i en la seua també, perquè els pertany
de ple dret) llengua. (I ara em perme-
treu un incís. A la comarca on visc,
tenim un altre d’aquests folls encanta-
dors que ens endolceixen l’existència
amb la seua bonhomia. Clive Jagger
és el presentador d’un programa de
televisió, Living la Safor, «un programa
en valencià i en anglès que pretén que
la Safor siga sentida pels residents i
visitants de parla anglesa». Fa gràcia
sentir-lo parlar el mateix valencià apit-
xat que parlen els p i x a v i n s d e
Gandia.) Fan de bon pair i fan gràcia,
aquesta mena de personatges. I quan
dic que fan gràcia no vull dir que

siguen «graciosos», no, sinó que per
força ens han de caure bé quan com-
provem, per torna, com alguns «indí-
genes» del País Valencià, de
Catalunya o de les Illes —del país,
vaja— són incapaços d’amollar- n e
una, en català, i hi viuen tota la vida!

El Matthew és un anglès atípic, perq u è
no n’exerceix, ja ho hem dit al comen-
çament. (Res a veure, doncs, amb els qui
se’n diuen valencians, catalans, mallor-
quins... i senten amb orgull —ex imo
p e c t o r e, cal dir-ho tot— la condició d’es-
panyols integrals com la sent, posem per
cas, Fernando Savater.) Això, però, no li
lleva, al Matthew, el seu origen anglès:
ni falta que fa. I per això la seua obra,
d’alguna manera, traspua els seus orí-
gens: el seu passat a Anglaterra. Això
ho vam comprovar al seu llibre anterior,
C AT. Un anglès viatja per Catalunya per
veure si existeix (Columna, 2001). I ho
veiem ara també en aquest, el darre r :
t res lustres de re c e rca personal per a un
p rotagonista perdut i esmaperdut en el
m a remàgnum d’una societat —l’anglesa
o la catalana, tant se val— i d’una vida
a les quals mai no s’ha acabat d’acostu-
m a r, o viceversa. Quinze anys de camí
iniciàtic per anar a parar a un país mal
encabit en un altre (ai, la mare
Espanya!) i a una activitat que ha con-
tribuït de manera decisiva a salvar-lo de
la crema: «Així que sí, Catalunya et va
acabar salvant, de la manera més cata-
lana possible, d’una manera catalaníssi-
ma», fent-ne un escriptor digníssim, una
joia al bell mig de la gran quantitat de
c a p u l l o s integrals que ens envolten i que
ens amarguen la vida.

M e m ò r i e s ! és un llibre escrit amb un fi
sentit de l’humor i un punt iconoclasta.
P e rquè el Matthew continua sent un o u t -
s i d e r, un fora de sèrie, vull dir algú que
no combrega amb les pre rrogatives que
ens imposa una societat que ho mesura
tot en clau d’èxit professional, que espe-
cula amb la vida com si es tractés d’un
bé immoble, i que mira d’enfonsar els
inadaptats, els rebels i els «excèntrics».
M e m ò r i e s ! és, també, el testimoni d’una
generació d’anglesos que ha viscut,
vitalment i ideològicament, a les pal-
pentes: en la foscor del règim de
M a rg a ret Thatcher, per exemple. Un lli-
b re, en definitiva, sense més pre t e n s i o n s
literàries que les que convé, i que de
ben segur que el salvarà, al Matthew,
del paperot d’haver de fer d’actor d’una
pel·lícula fora de la pantalla, quan hau-
ria de ser-hi dins per poder pro t a g o n i t-
z a r-la fent el paper que millor s’adiu
amb la seua persona: el d’escriptor. 
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