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D’ençà que Walter Benjamin
va dir que “no hi ha cap
document de la cultura que
no ho sigui també de la bar-

bàrie” qualsevol apunt sobre la civilit-
zació se sustenta en el realisme de
saber que tota exquisidesa
intel·lectual raneja amb la misèria.
Amb l’opuscle La llengua nòmada,
de l’escriptor romanès Norman Ma-
nea (obra que es publica per primer
cop en català i encara avui és inexis-
tent en castellà), s’amplifica aquest
lluminós camí de reconeixement
d’una exuberància creativa sorgida
de la penúria.

La llengua i les resistències per pre-
servar una essencial llibertat interior
són l’eix que vertebra aquest assaig.
Sobre el fons d’una pissarra en què es
registren els moviments de retracció i
eixamplament de l’idioma vernacle
de l’autor, Manea empelta els seus
avatars personals amb la duresa de la
història europea del segle XX. Ma-
nea neix l’any 1936 a la regió roma-
nesa de Bucovina. El romanès és la
seva llengua materna. Als cinc anys, a
causa del seu origen jueu, ell i tota la
família van ser deportats al camp de

concentració de Transdnièster, a
Ucraïna, on aprèn el jiddisch dels an-
cians i també l’ucraïnès per poder ju-
gar amb els nens del poble. Cinc anys
després retorna a Romania, on prosse-
gueix un aprenentatge sentimental ta-
misat per la descoberta del romanès
literari i tres idiomes més que comple-
ten la seva formació: el rus (l’idioma
dels ocupants), el francès i l’alemany.
A finals de l’adolescència comença a
desmarcar-se de les tesis del totalita-
risme comunista i a recloure’s en un
progressiu exili interior. El 1986, a
l’edat de cinquanta anys, va a viure a
Berlín Occidental i poc després, sense
saber ni un borrall d’anglès, marxa a
Nova York, ciutat on resideix des
d’aleshores.

Aquest accidentat context permet
comprendre perquè Manea reivindi-
ca la identitat de l’escriptor en funció
d’un primordial criteri d’interioritat:
la llengua. En paraules de Manea:
“La llengua representa la nacionalitat
veritable de l’escriptor, el seu sentit de
pertinença; la llengua n’és la casa i la
pàtria. Ser exiliat també d’aquest refu-
gi últim i essencial comporta el desba-
llestament més brutal de l’ésser, aque-
lla consumpció total (Holokaustos)
que colpeix el cor mateix de la creativi-
tat”. A partir d’aquest fonament, que
sembla una nota a peu de plana de la
novel·la autobiogràfica El regreso del

Húligan (Tusquets), l’examen de Ma-
nea transita sobre la pròpia condició
d’escriptor i persona errant. L’escrip-
tura es revela com una forma de sub-
sistència en un món ferotge: Manea
haurà de protegir la llengua contra la
censura i el catecisme dialèctic que
imposa el règim comunista; percebrà
que la llengua decreta els moments i
les edats de la persona; experimenta-
rà l’ambivalència de l’idioma (el de-
vot alemany de Schiller és també l’ale-
many de les SS); observarà com els
processos de traducció modifiquen la
llengua vernacla; sentirà com la seva
llengua —el romanès— és un espai
irreductible, la nacionalitat veritable
de l’enamorament, dels somnis, dels
records, del dolor, dels morts. Amb
un bell preciosisme estilístic —molt
ben conservat a la traducció de Coral
Romà—, Manea intensifica aquesta
dansa malabar entre cos i ombra, en-
tre llengua i vida, entre idioma i lliber-
tat, un procés d’autopossessió li-
terària que ja compta amb precedents
il·lustres: Kundera, Celan, Milosz,
Tísner, Zweig, Canetti... Heidegger
va dir que el llenguatge és la casa de
l’ésser. Manea, des de la implicació
lírica, fa un pas més: la llengua és
l’ésser. Semblant als fòssils petrificats
en la roca, la massa de l’idioma regis-
tra tots els moviments de la història i
de l’ànima humana.

LLUÍS MUNTADA

Viatjar no sempre ha estat de moda. Grecs i ro-
mans, per exemple, detestaven moure’s de casa, i
només van fer-ho, i força, per causes majors, com
la guerra o la recerca d’aliments de què no dispo-

saven: això és el que va portar els d’Atenes fins a les ribes
del Mar Negre, riques en blat. Allò normal era quedar-se
al país, entre la gent coneguda, per donar compliment a
aquest gran principi de les antigues civilitzacions
mediterrànies —no tant la de fenicis i cartaginesos—
que anomenem philia, que designa l’amistat i, per exten-
sió, tot allò que ens resulta pròxim: la resta no interes-
sava. La cita llatina més visitada a aquest respecte és
d’Horaci: “Coelum non animum mutant qui trans mare
currunt”: “Canvien de cels, però no d’ànima, els qui les
mars travessen” (Lletres I, XI, 27).

Com sap tothom, moguts els cenacles urbans de fi-
nals del segle XVIII a conèixer món i descobrir cultures
justament “heterofíliques”, moguts per aquella curiosi-
tat tan lloable dels centres de coneixement de les socie-
tats europees il·lustrades, la gent va posar-se a viatjar
d’una manera desenfrenada: així els viatges de Richard
Chandler per terres d’Àsia Menor i de Grècia —que van
significar una font inapreciable d’informació per a la
poesia d’inspiració hel·lènica de Hölderlin, que no hi va
anar mai—, els viatges de Goethe a Itàlia, o els viatges
dels grans poetes romàntics d’Anglaterra (Byron, She-
lley, Keats) a Roma i Grècia. En la majoria dels casos,
però, el que es feia era fundar una societat d’amants de
les terres exòtiques —així ho van fer els anglesos,
sobretot— i enviar una colla d’exploradors món enllà,
mentre els membres del club no es movien de la butaca
londinenca, a l’espera que els viatgers reportessin tot el
que havien vist. En altres casos, els viatgers ho feien a
compte de les cases reials, com el català Alí Bey, que va
fer-ho pels Borbons espanyols i després per Napoleó, a

la recerca d’informa-
cions que resultes-
sin útils per a cam-
panyes imperials o
d’expoli. Cap a
aquells anys, doncs,
a cavall del segle
XVIII i el XIX, es
va posar de moda
viatjar; i la moda en-

cara dura, encara que la figura contemporània del turis-
ta no tingui absolutament res a veure amb la figura
agosarada dels viatgers antics.

Però vet aquí que, inspirats sobretot pels millors exem-
ples que he adduït, va haver-hi viatgers al llarg dels
segles XIX i XX que van sentir la pruïja de córrer món
per fer-se “rics d’aventures, rics de coneixences” (Cava-
fis, Ítaca; poema metafísic que no s’ha de confondre amb
l’adaptació completament foraviada de Lluís Llach). En
aquesta manera d’entendre el viatge cal situar el bellís-
sim llibre que acaba de sortir de Claudio Magris (El
viatjar infinit, traducció magnífica d’Anna Casassas, Edi-
cions de 1984, 2008; El infinito viajar, traducció igual-
ment esplèndida de Pilar García, Anagrama, 2008), reco-
pilació d’articles sobre les experiències viatgeres de l’au-
tor als anys 1980 i 1990, amb uns quants afegitons de
molta actualitat, com els viatges narrats a Pèrsia i
l’Orient llunyà.

En el cas de Magris, com no podia ser d’altra manera,
el viatger no corre món per comprovar que les coses són
iguals com les havia llegides o les havia vistes a la televi-
sió, al cinema o en un prospecte turístic —habitualment,
això comporta moltes decepcions, perquè tant la fotogra-
fia com el cine fan les coses més grans que no són en
realitat; i llavors les piràmides d’Egipte resulten molt
baixetes, la plaça romana de Sant Pere molt petita i la
Sagrada Família un nyap—, sinó per descobrir allò que
la realitat pot oferir sempre d’inèdit i de sorprenent, i,
sobretot, tot allò —que en el cas de Magris succeeix
també sense casualitat— que homes i dones de cada lloc
expliquen, de manera que fan més gran, amb eloqüència,
el coneixement de la vida i la callada existència del qui
ha viatjat. Amb sensatesa, Magris viatja en aquest llibre
sobretot per terres de la Mediterrània i de Centroeuropa;
només per excepció s’aventura a visitar la Xina i el
Vietnam, que són llocs on no hi ha manera d’entendre-hi
res de res, com molt bé va explicar Roland Barthes en un
assaig famós: Alors, la Xine?

Això sí: de la lectura global d’aquest llibre un hom
arriba a la conclusió que el temps dels viatgers a la
recerca d’allò que explicava Cavafis en el seu poema
—que vol dir sortir d’un mateix per tornar més ric a si
mateix al final de la vida, tot omplint-la de sentit— és
un temps acabat. Avui, viatjar només serveix per dis-
treure’s de si mateix i de la mort que ens ronda. Tor-
nem a Horaci, doncs, quedem-nos a casa, i viatgem,
com a molt, al voltant de la cambra (Xavier de Mais-
tre) o —espai encara més petit— al voltant del nostre
crani (Frigyes Karinthy).

La llengua dactilar

“Al llarg dels segles XIX i

XX la gent va sentir la

pruïja de córrer món”
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Jordi Faura (Sabadell, 1982) ens
situa, a La sala d’espera, en una
dependència hospitalària que
s’assembla molt a un frenopàtic.

O a una peixera. Hi conflueixen Gi-
bran, Narcís i Hentai, tres casos pato-
lògics de gradació diversa que fan ho-
nor al significat dels seus noms. Tots
tres, antiherois d’una humanitat des-
ballestada, pateixen alguna mena de
trastorn de la personalitat que els fa
“especials”. Gibran és un jove, malalt
de narcolèpsia, que es dedica a jugar
una partida extenuant contra ell ma-
teix i a “olorar” els records dels altres.
Narcís, un home de mitjana edat
egoista i escèptic, té una fòbia inconte-
nible a la seva pròpia mort. Hentai,
un jove accidentat, tragina una obses-
sió malaltissa pel sexe que el conver-
teix en un depravat sense remissió.

Com alguns dels malaguanyats per-
sonatges bernhardians, Gibran, Nar-
cís i Hentai es troben atrinxerats en un
espai —més mental que físic— sense

temps, fora del món. Són espècimens
que pensen i que, per tant, estan con-
demnats a la infelicitat. Encara que
no semblen els folls lúcids de Kliniken,
de Lars Norén, engalten sentències
llampants sobre el pas del temps, la
desmemòria, la comunicació, la fatali-
tat del destí o la depredació humana.
Els diàlegs entre tots tres encreuen
una xarxa de relacions iròniques tant
en la sintaxi argumental com en les
rèpliques concretes, i s’acompanyen
de monòlegs interiors que exteriorit-
zen les inquietuds dels personatges.
La història La platja de Déu, “inter-
pretada” per Narcís i Hentai a l’inici
de l’acte III, serveix com a contrapunt
metafísic per corroborar la solitud còs-
mica de l’ésser i la desesperança da-
vant de la certesa de la mort.

L’espai escènic on passa tota l’ac-
ció adquireix una significació meta-
fòrica, que, sense alterar la versem-
blança, flirteja amb l’imaginari surrea-
lista. La sala d’espera d’un hospital,
antisèptica i claustrofòbica, esdevé
una mena de terra de ningú, de purga-
tori de la consciència. Les quadrícules
del terra que simulen un tauler d’es-
cacs —en una ampliació simbòlica de
la partida interminable que Gibran

manté amb ell mateix— i la peixera
rodona —de virtuts terapèutiques—
amb un solitari peix taronja a dins
que presideix la sala fan pensar també
en un espai mental, de vigília o de
trànsit. Els tres casos patològics que
habiten la sala semblen explorar, com
ho feien alguns dels personatges de
Pedrolo, els extrems de la raó, però no
des de plantejaments existencials, sinó
des de l’especulació de l’absurd filo-
sòfic. Situats en un medi diferent del
real, com peixos dins d’una peixera,
les patologies de Gibran, Narcís i Hen-
tai prenen un sentit terapèutic, catàr-
tic. Autor també de Hikikomori, una
peça sobre adolescents japonesos que
voluntàriament es tanquen en una ha-
bitació refugi amb les noves tecnolo-
gies com a única companyia, Faura
sembla sentir-se atret per personatges
reclosos en el seu món, per espais inte-
riors que permetin el xoc dialèctic i la
confrontació de voluntats. La sala
d’espera planteja una conversa atracti-
va, guspirejant, entre tres personatges
foraviats, però es dispersa en excés,
perd pistonada cap al final i sembla
que no acabi de trobar una resolució
que remati la reflexió simbolicofilo-
sòfica que insinua.

L’escriptor romanès Norman Manea. / LUIS MAGAN
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