
Retorn a E. M. Forster per diverses 
vies (Proa, Navona i Viena)

Enric Iborra destaca a l’assaig so-
bre literatura Els còmplices (Viena, 

2021) una frase de Katherine Mans-
field sobre E. M. Forster als seus Dia-
ris (publicats per L’Avenç): “Ahir a la 
nit, posant els llibres més fluixos a la 
paret, em vaig trobar un exemplar de 
Howard’s End i hi vaig donar un cop 
d’ull. Però no és prou bo. E. M. Forster 
no va mai més enllà d’escalfar la tetera. 
Hi té la mà trencada, en això. Toqueu 
la tetera. Oi que està deliciosament ca-
lenta? Sí, però no hi ha te”.   

Sens dubte la metàfora és extraor-
dinària, i potser Mansfield tenia raó, 
però també és cert que ella va morir el 
1923 i E. M. Forster escriu Viatge a l’Ín-
dia el 1924; Maurice no es publica fins 
després de la mort de Forster, el 1971) 
i passa el mateix amb un dels contes 
de L’Altre Regne: El moment etern es va 
publicar quan Mansfield ja era morta. 

També pot ser que Forster guar-
dés tot el te per a Maurice, la història 
d’amor homosexual que no va voler 
publicar en vida.

A la nota final de Maurice, Fors-
ter explica que el 1913 va anar a visitar 
Edward Carpenter: “Ell i el seu com-
pany George Merrill van aconseguir 
impressionar-me profundament i to-
car una corda creativa en mi. George 

Merrill també em va tocar pel darre-
re, suaument just damunt de les nat-
ges. Crec que ho feia amb la majoria 
de la gent. La sensació fou insòlita (...) 
L’efecte fou tant psicològic com físic. 
Fou talment com si pugés directament 
des de la base de l’esquena fins a tocar 
les meves idees (...) Immediatament 
em vaig posar a escriure Maurice. No 
havia començat cap altre dels meus lli-
bres d’aquesta manera”.    

Vicenç Pagès diu al prò-
leg: “Coincidim 
amb Manu-
el Vázquez 
Montal-
bán —poc 
inclinat 
a les efu-
sions líri-
ques— que 
va qualificar 
la novel·la de 
‘preciosa’”.

VINCLES

ELS CRÍTICS

Proa publica L’Altre Regne d’E. M. Forster, quatre contes 
traduïts per Miquel Berga i prologats per Vicenç Pagès. 
Navona reedita les traduccions de Viatge a l’índia i Maurice, i 
Viena en fa una de nova d’Una habitació amb vistes.
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