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Adversitatsamoroses
CRÍT ICA DE TEATRE

Jordi Tomàs, antropòleg que ara publica dos llibres: El mar dels traïdors i El pescador que volia anar al país dels blancs

AixònoésÀfrica

MARC ARIAS

]Les notícies d’Àfrica inte-
ressen poc o gens als mit-
jans occidentals, segons
Albert Sánchez Piñol i Jordi
Tomàs. Com a exemple: el
silenci sobre el naufragi a
Senegal del vaixell Le Joola,
amb dues mil víctimes.
Jordi Tomàs ha publicat

fa uns mesos el relat sobre
un guia senegalès de pate-
res, El pescador que volia
anar al país del blancs (Pòr-
tic), i Marc Serena denuncia

a Això no és Àfrica (La Ma-
grana) la persecució que
sofreixen al continent les
persones que no practiquen
la sexualitat ortodoxa, entre
home i dona. Marc Serena
ha viatjat a quinze països
africans, del Caire fins a
Ciutat del Cap, i dóna veu a
gais, lesbianes, bisexuals o
transexuals i també a qui
considera que aquestes for-
mes d’amor són fruit de “la
perversió occidental”.

Contra l’amor

Autor: Esteve Soler. Direcció:
Carles Fernández Giua
Lloc i data: Sala Joan Brossa de
La Seca (11/4/2013)

JOAN-ANTON BENACH

El tercer títol escandalós de la tri-
logia d’Esteve Soler (Manresa,
1976) s’acaba d’estrenar a l’Espai
Brossa de La Seca amb un èxit in-
qüestionable. Contra l’amor, en
efecte, va ser rebut, el dijous a la

nit, amb un llarg aplaudiment i
mostres inequívoques d’adhesió
a l’autor d’un tríptic fresc, imagi-
natiu, original i que flirteja amb la
paradoxa i l’audàcia d’atacar l’ina-
tacable. Primer va ser Contra el
progrés, títol relativament insòlit
atès que, des de l’òptica del consu-
misme i de les diverses formes
d’alienació col·lectiva que es po-
den derivar dels avenços materi-
als, tal vegada al·ludia, pensava
l’espectador, a una crítica positi-
va, no gens arriscada.Després, pe-
rò, arribà la sorpresa.
La sorpresa que produïa Con-

tra la democràcia era equipara-
ble, d’entrada, a l’ensurt que pot
provocar un equívoc greu. Liqui-
dat, però, el cop inicial, se sabria
que la peça aniria d’exemples,
d’esdeveniments, d’un o altre fet
divers impropi d’un sistema de-
mocràtic o contra les normes vi-
gents en aquest sistema.
Les contres d’Esteve Soler

eren, doncs, fuetades a allò que
nega o que s’oposa a l’enunciat
del títol. No podia ser més evi-
dent que Contra l’amor seria un
saludable bombardeig d’algunes
expressions, d’alguns hàbits, de
certes conductes que practiquen
els amants i que minen amb més
omenys celeritat lamútua estima-
ció que en algunmoment es devi-

en jurar. La darrera peça del tríp-
tic no té, tal vegada, la força de
Contra la democràcia, –guanyado-
ra del Premi de la Crítica Serra
d’Or 2012– però conté, sens dub-
te, moments d’immillorable en-
giny, com el de la dona que, un
cop trencada la relació sentimen-
tal, nota que l’home s’ha entafo-
rat literalment en el seu organis-
me per provocar-li reaccions in-
sospitades, i cap d’agradable, per
descomptat. L’obra, com les al-
tres dues, fragmentada en bro-
mes i esquetxos, té dos moments
no del tot reeixits, a parer meu: el
dels dos astronautes i el monòleg
del professional del porno, que
sembla que li costi molt d’encer-
tar el vessant bo i deduïble de la

seva molt dilatada reflexió. Al
marge d’aquests fragments, Con-
tra l’amor és una cadena de troba-
lles excel·lents, de diversa entitat,
si es vol, i reveladores de lamadu-
resa de l’autor, com quan una pa-
rella recita una lletania del que a
cadascú dels dos no li agrada de
l’altre. Formidable la selecció de
cançons que delaten la banalitza-
ció i el mercantilisme que vampí-
ricament s’abraonen sobre les re-
lacions amoroses.
Molt hàbils les solucions esce-

nogràfiques d’Alfonso Ferri i bo-
na l’actuació dels quatre intèr-
prets –Dani Arrébola, Eva Carta-
ñà, Laia Martí i Guillem Motos–
sota una direcció exigent i eficaç
de Carles Fernández Giua. c

JOSEP MASSOT

Barcelona

E
ls darrers films de
Spielberg i Taranti-
no recorden el pas-
sat esclavista dels
EUA, però “aCatalu-

nya, els negocis dels negrers cata-
lans encara són tabú”. Això van
dir l’escriptor Albert SánchezPi-
ñol (Victus) i l’editor Josep
Lluch (Proa) durant la presenta-
ció d’El mar dels traïdors, de
Jordi Tomàs, una novel·la
d’aventures, seguint el mestrat-
ge de Conrad, Stevenson o Mel-
ville, en què el protagonista és
un metge càndid que s’enrola en
un vaixell, el Verge de
Montserrat, i descobreix, esgarri-
fat, que carrega és una remesa
d’africans tractats com a bestiar
per vendre’ls a Cuba i Puerto Ri-
co l’any 1864, quan el tràfic de ne-
gres ja estava prohibit i fer-ne co-
merç era il·legal.

Per presentar el llibre, Jordi
Tomàs va tenir unpadrí entusias-
mat, Albert Sánchez Piñol, amic
i company del Centre d’Estudis
Africans, d’on han sortit gent
com Alfred Bosch, Gustau Nerín
(L’antropòleg a l’olla), Anna
Moyà... L’autor deVictus iPando-
ra al Congo va comentar que
“Sócdels que pensen queCatalu-
nya és víctima i còmplice d’Espa-
nya. I dins d’aquesta trama això
es veumés quemai. A Catalunya
encara hi ha secretisme sobre
aquest tema. D’això se n’ha par-
lat poc, quan el tràfic d’esclaus té
molt a veure amb el procés d’in-
dustrialització de Catalunya. Les
grans fortunes sorgides del trà-
fic d’esclaus van invertir en la in-
dústria. Quan vaig llegir el llibre
em va fer molta alegria que trac-
tés el tema tan bé. És una perla”.
Jordi Tomàs fa temps que vo-

lia escriure sobre els vaixells ne-
grers, d’ençà que va impartir un
curs sobre esclavisme. El mar

dels traïdors no és un assaig, és
una novel·la que es llegeix en un
tres i no res. L’autor escriu una
història de ficció, però hi posa da-
des documentades sobre com
eren tractats els esclaus africans.
“S’han conservat molts diaris de

metges que viatjaven a bord
d’aquests vaixells i anotaven les
incidències de salut”, diu Jordi
Tomàs.
Segons les seves paraules i les

de Sánchez Piñol, el procés s’ini-
ciava amb la cacera d’homes i do-

nes que feien els traficants afri-
cans entre els poblats de la costa.
Els aplegaven a determinats llocs
i els venien als europeus. Després
els embarcaven encadenats, en
grups de 300 o 400. Un cop al dia
o cada dos dies els feien sortir a
coberta i ballar i moure’s, perquè
durant moltes hores havien ha-
gut d’estar estirats a les fosques,
sense roba per evitar suïcidis i
que en baixés el preu quan arriba-
ven als mercats d’esclaus al Bra-
sil o a Cuba. Per menjar els dona-

ven arròs, llegums i cereals, i per
beure aigua fresca una o dues ve-
gades al dia, per conservar en
bon estat la mercaderia i no per-
dre la inversió. “Tot el que s’expli-
ca a la novel·la hauria pogut pas-
sar en la realitat –diu l’autor–, in-
cloent-hi el moment en què els
tripulants llencen al mar més de
quatre-cents esclaus, perquè se’ls
acosta una patrulla britànica i en
aquell moment, el 1864, el tràfic
d’esclaus ja estava prohibit. Un
cop venuts a les plantacions, la vi-
da mitjana dels africans era de
set o vuit anys, de tan dures com
eren les condicions de treball sen-
se descans. Després els vaixells
tornaven aCatalunya amb els pro-
ductes ultramarins i així es tanca-
va el cercle comercial”. Entre els
productes que es feien per
aquells viatges, Sánchez Piñol
destaca la ratafia.
L’autor de Pandora al Congo,

bon coneixedor de l’Àfrica negra,
diu que “els pobles de la costa afri-
cana consideren les ràtzies que
van fer els europeus comel seuho-
locaust. A les persones capturades
i venudes com a esclaus els deien
“els que fugen” (dels esclavistes).
Pensaven que els blancs se’lsmen-
javen, perquè ja no tornaven a veu-
re mai més els capturats. Molts
dels esclavistes van tornar a Cata-
lunya i van fer moltes obres de ca-
ritat, potser per mala consciència.
Encara ningú –diu– no ha dema-
nat perdó”.c

“A Catalunya
encara hi ha
secretisme sobre
aquest tema”, diu
Albert Sánchez Piñol

‘El mar dels traïdors’, de Jordi Tomàs, és una novel·la d’aventures que retrata el tràfic d’esclaus el 1864
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