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El cicle sobre els virreis catalans a Amèrica
conclou amb la colossal figura deManuel Amat

L’homequeva
poderserTahití

La professora Pérez Samper, AlfonsoMartínez de Irujo i Lluís Calvo
ÀLEX GARCÍA

Mario Vargas Llosa observa, ahir al vespre, alguns dels quadres del Cercle del Liceu

JUSTO BARRANCO
Barcelona

U
na figura colossal. Un
personatge mitjançant
el qual es pot conèixer
de primera mà la polí-

tica exterior espanyola del segle
XVIII. Un hàbil militar i eficaç
polític que, a més, es va amarar a
Itàlia de la cultura del Renaixe-
ment i el Barroc, que després porta-
ria a Amèrica, a l’arquitectura de
Lima. És el famós virrei Amat,
Manuel Amat i Junyent, nascut a
Vacarisses el 1704 en una família
aristocràtica i que del 1761 al 1776
va ser virrei del Perú, on seria un
gran governant, va explicar ahir la

catedràtica d’Història moderna de
la Universitat de Barcelona María
Ángeles Pérez Samper a una confe-
rència que va tancar el cicleVirreis
catalans a Amèrica.

I és que, va dir la professora,
Amat va saber defensar el vastís-
sim territori del virregnat del Perú
enuna època complicada per l’ame-
naça anglesa, i a més va augmentar
els ingressos per l’extracció de pla-
ta, vitals per dur a terme el projec-
te il·lustrat a Espanya. Ell mateix
va promoure la cultura –sobretot
les matemàtiques– i grans progra-
mes d’obres públiques, intervenint
en molts dels dissenys arquitec-
tònics.

Amat va ser important pels inte-

ressos de la monarquia espanyola
del segle XVIII: quan l’objectiu era
la Mediterrània, recuperar Nàpols
i Sicília, el jove Amat va lluitar allà,
i va destacar a la batalla de Biton-
do. Després, quan l’objectiu va ser
l’Atlàntic –el XVIII va ser l’època
de màxima extensió dels territoris
espanyols a Amèrica–, seria gover-

nador de Xile i virrei del Perú, on
va reforçar les defenses, va organit-
zar una administració eficaç, va fo-
mentar l’economia i va realitzar ex-
pedicions a l’illa de Pasqua i a l’ac-
tual Polinèsia francesa, que, va dir
Pérez Samper, va poder ser espa-
nyola: l’illa de Tahití va ser bateja-
da com a illa d’Amat i s’hi va enviar

una missió que no va arrelar.
Tampoc no van faltar anècdotes

de la seva vida amorosa: solter, va
escandalitzar la societat peruana
pels seus amors amb l’actriuMicae-
la Villegas, anomenada La Perric-
holi, i la història de la qual va do-
nar lloc a una opereta d’Offenbach.
I quan va tornar a Barcelona septu-
agenari, es va casar amb la jove
Francesca Fiveller, que el seu ne-
bot havia demanat en matrimoni
sensematerialitzar-lo i la va deixar
en una situació difícil. Van viure al
palau que Amat havia erigit a la
Rambla, però ell va morir aviat, el
1782, i el palau es coneixeria com
de la Virreina.

Alfonso Martínez de Irujo, duc
d’Aliaga i president de la Funda-
ción Cultural de la Nobleza Espa-
ñola, que coorganitzava el cicle
amb la Residència d’Investigadors
–on se celebrava– i la Fundació
Santander, va cloure l’acte satisfet
d’haver projectat llum sobre el pa-
per poc conegut de la noblesa cata-
lana, va vaticinar noves xerrades
per aprofundir-hi i va agrair a Ja-
vier Godó, comte de Godó, present
a l’acte, la seva col·laboració i ajuda
al cicle.c

KIM MANRESA

XAVI AYÉN
Barcelona

M
arioVargas Llo-
sa, premi Nobel
de literatura, va
rebre anit lame-
dalla d’or del

Cercle del Liceu, que, va dir, el
vincula “encara més” a la ciutat
de Barcelona, on va viure durant
els anys setanta i per la qual hi
passa encara sovint. Acompanyat
de la seva dona, Patricia Llosa, va
demanar als seus amfitrions de
veure els quadres de Casas i de
Tàpies que adornen les depen-
dències de l’exclusiu club liceista
i, abans del sopar, va recordar
que “els escriptors del boom no
eren gaire aficionats a l’òpera,
amb l’excepció de José Donoso,
ambqui veníemper aquí. Jo com-
paginava el Liceu amb els partits
del Barça, que aixecaven la des-
confiança dels intel·lectuals, amb
l’excepció de Gabriel Ferrater”.
Vargas Llosa va recordar el

seu amic Carlos Fuentes, mort la
setmana passada. “El vaig conèi-
xer el 1962, la primera vegada
que vaig anar a Mèxic, enviat per
la RTV francesa. Claude Couf-
fon, l’hispanista francès, m’havia
lliurat una carta i un llibre per a
ell. Vaig entrar com a emissari a
casa d’un cineasta mexicà i vaig
veure un jove ben plantat ballant
un zapateado a sobre d’una taula.

Aquesta va ser la meva primera
visió de Carlos. L’última vegada
que el vaig veure va ser a Mèxic,
fa poc, em va impressionar que
bé que estava físicament, vessava
salut, projectes, plans de viat-
ges... Ha mort als 83 anys vivint
plenament fins a la fi”. L’escrip-
tor explica que va mantenir
l’amistat ambFuentes i ambOcta-
vio Paz malgrat que ells dos van

deixar de parlar-se: “El distancia-
ment va néixer d’un assaig que va
escriure Enrique Krauze el 1988
a les planes de Vuelta, la revista
de Paz, i que a Fuentes el va ofen-
dremolt. Però jo crec que cap crí-
tic no ha llegit amb tanta atenció
l’obra de Fuentes com Krauze.
És un assaig que sembla crític pe-
rò que és un gran homenatge.
Carlos no va poder comprendre

això pero l’assaig és respectuós:
afirma que Fuentes va ser un
gran documentalista, que la seva
obra reflecteix tots els grans cor-
rents del seu temps”.
En un entorn deprimit davant

la crisi, Vargas no dubta a decla-
rar que sent “molta admiració
per la senyoraMerkel. Alemanya
ha viscut experiències que per a
d’altres serien traumàtiques,

com absorbir un mort, la RDA, i
no té crisi i ha tirat endavant. No
s’ha de criticar Alemanya, el que
cal fer és imitar-la. Em sembla in-
justa aquesta moda d’odiar els
alemanys perquè els va bé”.
Explica els seus projectes: “Es-

tic molt ficat a acabar una nova
novel·la, El héroe discreto, am-
bientada en la Piura actual. Des-
prés, vull escriure una adaptació
per al teatre dels contes delDeca-
meró de Boccaccio, semblant al
que vaig fer amb Homer a Odiseo
y Penélope i després amb la tradi-
ció oriental aLasmil noches y una
noche”. I els representarà com a
actor, com va fer en aquests ca-
sos? “No sé si això ja seria arrosse-
gant-me per l’escenari...”. I des-
prés de Boccaccio, escriurà, “si el
temps m’ho permet, una segona
part d’El pez en el agua, les meves
memòries, això seria un bon final
de festa”. També es mostra satis-
fet del debat sobre l’espectacula-
rització de la societat que ha aixe-
cat el seu últim assaig i orgullós
de l’edició commemorativa de la
RAE del 50è aniversari de La
ciudad y los perros.
I recorda, entre els llibres del

Cercle, que, de jove, una feina
poc productiva a la biblioteca del
Club Nacional de Lima li va per-
metre “llegir un bon nombre de
novel·les franceses pujades de to,
així que lameva formació eròtica
l’hi dec a l’oligarquia de Lima”.c

El Cercle del Liceu lliura la sevamedalla d’or aMario Vargas Llosa, que parla a aquest diari dels seus nous projectes

UnNobela l’òpera


