
47ara DISSABTE, 1 DE FEBRER DEL 2014

arallegim

Fins fa gairebé 3
anys, el nom de
Jennifer Egan era
desconegut per a
la majoria de lec-
tors catalans. No-
més una petita

secta, la que devora suplements lite-
raris sense que n’importi la llengua,
n’havia llegit alguna cosa. El reconei-
xement internacional per a l’escrip-
tora de Chicago va arribar el 2011
quan va guanyar el Pulitzer de ficció
per A visit from the goon squad, una
novel·la poblada de vells rockers i ba-
les perdudes que aquí es va traduir
com El temps és un cabró (Edicions
de 1984). Fos pel que fos, com a con-
seqüència del guardó, per la traduc-
ció desacomplexada del títol en cata-
là o, fins i tot, per les bones crítiques
que va rebre, va aconseguir notorie-
tat. Aquell tipus de reconeixement
que alimenta l’orgull de llibreters i
lectors que encara es gasten bona

‘La torre mestra’,
un pastitx pertorbador

part del sou en llibres. Un parell
d’anys més tard, Edicions de 1984
edita una novel·la anterior de Jenni-
fer Egan, La torre mestra, publicada
el 2006 als Estats Units. Sota el títol
amb tuf d’exemplar de gènere fantàs-
tic, s’hi amaga una novel·la ambici-
osa en què conviuen tres històries
unides pels personatges que farcei-
xen les novel·les d’Egan. Fracassats,
individus perduts a la recerca d’una
segona oportunitat, tant protagonis-
tes com secundaris, formen un ca-
ràcter únic que presideix les seves
novel·les.

L’argument central l’ocupa la his-
tòria del Danny i el Howie, una pa-
rella de cosins que veuen transfor-
mada la seva vida a partir d’un episo-
di tràgic. Quan eren petits, el Danny
va tancar el cosí en una cova durant
tres dies. A partir d’aquella experièn-
cia, el Howie s’endinsa en una espi-
ral de drogues i l’envien a un refor-
matori. Vint anys més tard es retro-

En un dels Retrats de pas-
saport, Josep Pla definia
la prosa dels Fulls de di-

etari de Carles Soldevila
(1892-1967) de la següent ma-
nera: “Sóc dels que crec que ha
ensenyat una mica a tothom a
escriure amb claredat i amb
gràcia. És un estil precís, d’un
advocat que sabés escriure (és
fill de notari i, d’aquesta clas-
se d’advocats, no n’hi ha gai-
res), i és una prosa ben nuada,
esvelta, neta, viva, potser una
mica pàl·lida, naturalíssima.
Més que un estil que oposa
contraris, és un estil d’ele-
ments, d’idees, de sensacions
mitjanes, equidistants. No té
inflamaments buits ni sonori-
tats injustificades”.

El lector que agafi Fanny
(1929), inici d’una trilogia
completada per Eva (1931) i
Valentina (1933), es trobarà
amb el Soldevila robust i des-
inhibit de la ficció. Escrita en
primera persona, la novel·la
és el llarg monòleg interior de
Fanny, que treballa com a co-
rista al Paral·lel amb l’objec-
tiu de mantenir el seu amant.
Soldevila ressegueix l’evolu-
ció laboral i sentimental de la
seva protagonista, que repre-
senta la dona moderna del
moment, en contrast amb la
generació més tradicional i
conservadora, exemplificada
per la seva mare. Fanny va ser
una de les fites de la novel·la
catalana del primer terç del
segle XX, a la qual li va tocar
actualitzar-se a preu fet, mi-
rant sobretot cap a la literatu-
ra francesa i anglesa. ✒
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Una dona
moderna

ben. El Howie s’ha convertit en un
empresari d’èxit que construeix un
hotel dins la torre d’un castell mig
abandonat del centre d’Europa. Aï-
llat del món i les noves tecnologies,
l’hotel vol convertir-se en un lloc per
recuperar “la imaginació perduda”
de la infància. Per la seva banda, el
Danny, fart de la vida a Nova York,
té ganes d’emprendre una nova
aventura. Després d’anys sense saber
res del seu cosí, decideix anar a aju-
dar-lo i, d’alguna manera, esborrar la
culpabilitat que conserva des de l’in-
cident. Aquest argument rocambo-
lesc surt del tupí del Ray, un presidi-
ari que s’apunta a un taller d’escrip-
tura que organitza el centre peniten-
ciari. Vol allunyar-se del seu
company de cel·la i acostar-se a la
Holly, la professora d’escriptura que
li fa perdre el nord. Una exionqui
que, al seu torn, intenta redimir-se
del passat amb la literatura.

És així com Egan lliga tres històri-
es dins de la novel·la, en què els gène-
res literaris també es barregen. A La
torre mestra hi conviuen un conte de
fantasmes, el relat de ciència-ficció
i la crònica social. La relació dels dos
cosins, dins de l’espai asfixiant i labe-
ríntic de la torre, és l’argument que
ocupa més pàgines en la novel·la.
Egan, pel broc gros i amb l’imagina-
ri medieval com a referent, relata la
supervivència del Danny enmig del
grup d’adeptes a la causa del Howie
que restaura l’antic castell. A mig ca-
mí entre una pel·lícula d’Indiana Jo-
nes, l’estètica de Joc de trons i el des-
concert oníric d’un film a l’estil d’In-
ception, La torre mestra és un pastitx
pertorbador. La tradició europea es
representa amb el personatge de la
baronessa Ausblinker, propietària de
la torre. Qui ha de ser la figura ame-
naçant exhibeix el punt estrafolari i
inofensiu dels quadres enormes de
comtes i duquesses a qui se’ls mouen
els ulls. Entre el somni i la realitat,
la bogeria amenaça tots els personat-
ges, que d’una manera o una altra
han perdut la llibertat. Com diu la
Holly, la professora del taller litera-
ri, el que pretén amb les classes és
“crear una porta” dins de la ment
dels alumnes perquè puguin esca-
par-se. Que comprin els drets de La
torre mestra i en facin una pel·lícula
ben americana. Serà un èxit.✒
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L’Hèctor Amat és un actor tea-
tral d’uns 40 anys que, sortint

d’una representació de Tendra és la
nit, veu com assassinen una dona al
pàrquing on va a buscar el cotxe per
tornar cap a casa. Tot i que no resul-
ta ferit físicament, l’actor comença a
patir ansietat i és vigilat de prop per
la terapeuta Eugènia Llort. Aques-
ta és la premissa argumental de la se-
gona novel·la del periodista Gaspar
Hernàndez, que amb El silenci va
guanyar el premi Josep Pla el 2009.
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La primera novel·la de Shannon
Stoker dibuixa una realitat ame-

ricana en què les nenes són educa-
des per ser núvies que es venen en
una subhasta al millor postor. La
protagonista és la jove Mia, que es-
tà a punt de fer divuit anys i espera
impacientment la seva subhasta per
trobar marit. Abans que això passi,
una dura advertència de la seva ger-
mana –que ja està casada– la fa can-
viar d’opinió i l’obliga a fugir a Mè-
xic, convertida en enemiga de l’estat.
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Traduïda per Maria Llopis, la no-
va novel·la de la francesa Anna

Gavalda –que es va donar a conèixer
amb molt bona repercussió de ven-
des amb L’estimava (2003)– està
protagonitzada pel Franck i la Billie,
dos joves que es coneixen a l’institut
gràcies a la representació d’una obra
d’Alfred de Musset. Des de llavors,
les seves vides, marcades per infan-
teses complicades i per la misèria
econòmica i moral en què han cres-
cut, comencen a canviar.
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