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Matthew Tree va néixer a Londres. Viu a Catalunya des de fa 31 anys. Del 1996
ençà, ha publicat onze llibres de ficció i no-ficció en català, i tres en anglès. Collabora amb El Punt Avui, les revistes Catalonia Today, Esguard i The Times Literary
Supplement. També té un programa en anglès a El Punt Avui TV: Our Finest Hour.
La versió catalana de la seva última novel·la en anglès sortirà el mes de setembre, amb el títol De fora vingueren.

Casa

H

avent viscut la primera meitat de la meva vida
a Londres i bona part de la resta a Barcelona, el camp, per a mi, mai no havia estat sinó
un lloc que es visitava molt però molt breument per
respirar aire net durant unes quantes hores, per estirar-hi les cames (però no gaire) i per buscar-hi una
fonda que servís productes locals que no es trobaven a Can Fanga, i afartar-se de vi tant com calgués
abans d’agafar el tren cap a l’anonimat i la fressa reconfortants de la capital. Més de tres dies al
camp, fos en un poble, fos en una vila, i ja sentia la
necessitat psicològica de fugir-ne cames ajudeu-me.
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Fa tres anys, però, vaig tornar a visitar Banyoles, un
lloc que havia descobert —perquè d’un descobriment
es tractava— per primer cop en fa setze. I tot d’una
vaig tenir la sensació que havia de viure-hi el màxim
de temps possible (tenint en compte que la companya i
els nens treballaven/estudiaven a Barcelona) perquè a
Banyoles m’hi sentia i encara em sento com a casa, per
bé que la capital del Pla de l’Estany sigui fora de Barcelona. És més: cada cop que vinc a Banyoles, la pressió
arterial se’m baixa a nivells perfectament acceptables;
cada cop que travesso la plaça Major, un somriure que
delata un sentiment el més semblant possible a la fe-

Cada cop que vinc a Banyoles,
la pressió arterial se’m baixa
a nivells perfectament acceptables

> Il·lustracions: Bruna Valls Bruna Valls (Palafrugell, 1989) és llicenciada en belles arts i postgraduada en il·lustració creativa. Ha il·lustrat projectes molt diversos entre els quals destaquen set llibres, articles de premsa, cartells i campanyes publicitàries. També ha participat en nombroses exposicions col·lectives, com l’«Hipermerc’art» (Barcelona), «September Song» i «Moments in Time» (Nova
York). Enguany ha estat seleccionada per a l’Illustrator’s Exhibition de la Bologna Children’s Book Fair.
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licitat que es pot tenir passada la cinquantena se’m
manifesta a la cara; quan entro al carrer on visc tinc
la sensació més que agradable que el carrer sencer és
alhora meu i de tothom; i quan faig la volta a l’estany
—amb la seva aigua que llueix i s’arrissa i clapoteja
calladament contra les seves vores poblades d’ocells
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confiats i sotabosc cofoi— sé que estic trepitjant un paradís tan modest com real. Per què tot això només em
passa a Banyoles? Pot ser que sigui perquè el seu nom
complet és la ciutat de Banyoles?
MATTHEW TREE

I, cada cop que travesso la plaça Major, un somriure
que delata un sentiment el més semblant possible
a la felicitat se’m manifesta a la cara
revista de girona
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