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VIATGES MARTA MONEDERO

ues escriptores valentes i cultes fir-
men dos relats de viatges intimis-
tes, inquiets i intensos, dels quals

brollen imatges, sabors, sonoritats, olors i
textures que evoquen llocs mítics a més de
retratar-hi els monuments. Qui no ha so-
miat mai anar a Samarcanda? Qui no vol
saber on s’acaben tots els camins? La suïssa
Annemarie Schwarzenbach i la saragossa-
na Patricia Almarcegui –resident a Menor-
ca– són dues viatgeres polifacètiques, con-
nectades per la literatura, per l’alta literatu-
ra, dues exploradores de territoris exteriors
i interiors que, amb sentit i sensibilitat, ens
transporten a realitats úniques amb dos re-
lats que basculen entre la crònica viatgera i
l’assaig. Dos relats curts, tots dos d’una ex-
quisidesa elaborada, que una vegada llegits
d’una tirada ens empenyen a tornar-los a
començar.

D On tots els camins
s’acaben

Una estada a la isolada vall persa del riu
Lahr és l’excusa a la qual s’aferra Annemarie
Schwarzenbach per refer a El valle feliz un
bell text anterior (Mort a Pèrsia) i fer aflorar
amb una sinceritat esfereïdora els seus dra-
mes personals: els turments psíquics i físics
d’una arqueòloga i escriptora diferent i frà-
gil, marcada pel fet de ser gai i drogoaddic-
te. Schwarzenbach va néixer immensament
rica i això li va permetre viatjar, però sobre-
tot refugiar-se de la barbàrie nazi. A El valle

feliz, mira enrere i busca les dreceres de la
nostàlgia fins a ser conscient que, després
d’una vida curta i intensa, tots els camins
moren en aquella vall de la fi del món. Des-
prés aniria a Mallorca amb els fills de Tho-
mas Mann –qui la va batejar com l’“àngel
caigut”– i viuria una etapa trepidant als Es-
tats Units, però El valle feliz condensa l’es-
sència vital d’una autora sofisticada, de
prosa melancòlica i refinada que, a Pèrsia,
entén el seu terrible desarrelament, com re-
cull la periodista Pilar Rubio en el postfaci.
El temps ha reivindicat la figura de Schwar-
zenbach (avui tota una icona gai) i, en me-
nor mesura, la seva obra, que coneix bé
l’orientalista i professora de literatura com-
parada Patricia Almarcegui, i que la inclou
en l’Olimp dels seus referents juntament
amb la perspicaç autora britànica Vita
Sackville-West.

NARRATIVA DAVID CASTILLO

Entre l’amistat i la bogeria
ocs escriptors d’aquest país poden
representar el que representa Daniel
Montañà: la fidelitat a uns valors as-

sociats a l’amistat, la valentia i el coratge.
Metge de professió i historiador especialit-
zat en el carlisme, Montañà (Berga, 1956) té
un llarg currículum i una bibliografia des-
tacada en els temes que hem esmentat. En-
tre altres guardons va obtenir el premi Avui
de Periodisme a finals de la dècada dels
vuitanta.

Amb seixanta anys publica la seva pri-
mera novel·la, Cap a les estrelles, una nouve-
lle de menys de cent pàgines, on s’interroga
sobre alguns fantasmes generacionals: la
follia, els anys del final del franquisme i la
Transició, la desaparició dels vincles fami-
liars i d’amistat eliminats per una professió
viscuda al límit, les drogues, la música... El
protagonista és un metge que ha caigut en
una jubilació per invalidesa després d’un
brot de paranoia. Quan s’assabenta que el
seu millor amic de joventut ha tingut una
embòlia que l’ha deixat en estat de coma, el
metge el visita cada dia a Sant Pau, el ma-
teix hospital on havia exercit durant més de
vint anys. Cada dia, immune a la reacció
nul·la del seu amic inconscient, el metge li
posa cançons de Leonard Cohen, Nino
Bravo, Raimon, Mamas & the Papas, Lluís
Llach, John Lennon, The Beatles, Black,
Joan Báez, Carole King i altres fins a com-
posar una banda sonora generacional, que
serveix al malalt per mantenir algun vincle
amb una consciència virtual.
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L’amistat regenera el malalt mentre els
records compartits alternen la trama a tra-
vés d’un estil despullat, que en alguns mo-
ments m’ha fet pensar en la poc coneguda
La muntanya del cardenal, de Xavier Soler,
o els primers relats de Maria Mercè Roca.
Amb dues parts inicials estructurades en
capítols breus, Montañà busca els cops
d’efecte mitjançant girs inesperats, que po-
den assemblar-se a les novel·les d’iniciació
de Pío Baroja o algunes de les oblidades de
Josep Maria Espinàs i de Folch i Camarasa,
que caldria recuperar per als lectors joves.
Montañà expressa els neguits d’un home
del seu temps en una novel·la que si no fos

ficció es podria associar a un diari personal.
Cap a les estrelles és una bona primera no-
vel·la, marcada per la senzillesa i els valors
citats. Sense perdre temps en descripcions
estèrils, el personatge esmorza al bar Pinot-
xo de la Boqueria, evoca discoteques des-
aparegudes, contrasta Camus davant Sar-
tre, explica la militància catòlica i comunis-
ta i, fins i tot, relata el pas del Seat 850 al Re-
nault 5, un canvi substancial en la qualitat
de vida i l’imaginari de les generacions de la
Transició. Acaba amb Kandinsky en una ci-
tació reveladora: “Qualsevol creació artísti-
ca és filla del seu temps i, la majoria de ve-
gades, mare dels nostres sentiments.” ❋

El metge i escriptor
Daniel Montañà a
Zumaia, al País
Basc, a l’estiu
ROSA M. CORTINA
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L’orientalista Patricia Almarcegui a Barcelona / JOSEP LOSADA

“Vaig marxar no per aprendre què és la
por sinó per comprovar què amaguen els
noms i sentir-ne la màgia en carn pròpia”,
Almarcegui cita l’escriptora suïssa en un
fragment d’Una viajera por Asia Central,
un periple per part de la Ruta de la Seda
(l’Uzbekistan i el Kirguizistan) que trenca
alguns dels estereotips del gènere. En lloc
d’imposar-nos certeses, la viatgera ens in-
terpel·la i es qüestiona a si mateixa. Almar-
cegui tria molt bé què vol explicar i què no.
I costa imaginar un autor masculí (Robert
Byron ho feia amb les pedres i Nicolas Bou-
vier amb els colors) que retrati amb tanta
delicadesa el soroll al tacte de la seda, com
es vesteixen les noies o com caminen els
homes. L’autora construeix i rescata amb
pinzellades encertades el que queda d’un
món, com indica al subtítol, i fa que ens de-
lim per conèixer-lo. ❋
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CONTES ÒSCAR MONTFERRER

oald Dahl necessita i no necessita
presentació. Per a una part de la
població, aquest autor de nom

quasi cacofònic és una referència per tot el
que va fer en l’àmbit de la ficció; per a una
altra, segurament força més voluminosa,
cal pensar que seria una sorpresa saber el
nom del pare dels gremlins; del de la fàbri-
ca de xocolata de Willy Wonka; del d’al-
guns dels telefilms que han fet fortuna a
l’empara d’Alfred Hitchcock i del film de
James Bond Només es viu dues vegades, en-

R
L’encert en la tria

tre molts d’altres, com s’acostuma a dir.
La diversitat que delaten els seus crèdits

artístics ajuda a fer-se una idea de la mena
de personalitat que devia tenir aquest des-
cendent de noruecs que va tenir l’oportu-
nitat de viure en primera persona una vi-
da d’aquelles que te l’expliquen i no te la
creus.

Transvasador magnífic, Dahl va dur
parts de la seva vida a la seva literatura i va
completar les aportacions biogràfiques
amb propostes en què, amb força humor

negre i una notable però no sempre per-
ceptible dosi de tendresa, allargassa les se-
ves especulacions sobre la condició huma-
na, sobretot en el sector dels defectes més
comuns.

Qui conegui les seves creacions, les ha
d’haver gaudides. Qui no les coneix, que
les consideri una assignatura pendent de
les que no s’aproven gràcies a la miseri-
còrdia de l’examinador. Roald Dahl és un
must read indiscutible.

Per tot això, ha de ser fàcil entendre la

complexitat de fer una tria que reflecteixi
amb dignitat el món dahlià i la quasi im-
possible possibilitat de generar unanimi-
tat sense fissures en relació al resultat.

Des d’aquest pressupòsit, Els millors re-
lats de Roald Dahl pot ser discutible, però
té una base sòlida que treballa a favor de la
seva credibilitat. La peça més antiga d’en-
tre les que conformen el recull data del
1945; la més moderna, del 1980. Un pe-
ríode de 35 anys, doncs, cobert amb una
selecció que sí que posa en contacte el lec-
tor amb una tria significativa: qui la llegei-
xi, entendrà els fonaments de l’obra de
Dahl i n’apreciarà els trets més significati-
us –amb el benentès que és un tast, només
un tast, per més bon regust que deixi al
paladar. ❋

Roald Dahl és un
d’aquells autors que
cal llegir i aquesta
tria de contes és
una bona opció per
fer-ho / ARXIU
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Dahl va dur
parts de la
seva vida a
la literatura
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