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DISSABTE, 9 D’ABRIL DEL 2016 ara   

Una parella jove 
s’enamora, se’n 
van a viure junts, 
són feliços, tenen 
una filla, l’home 
té una aventura 
amb una dona 

més jove, la dona ho descobreix i té 
una crisi existencial, han d’encarar 
el problema... i no cal que continuï, 
perquè ja ho he llegit no sé quan-
tes vegades, oi? Sí i no. Departa-
ment d’especulacions (Amster-
dam/Asteroide) és el tipus de lli-
bre, peculiaríssim i del tot rodó, 
que replanteja el debat etern entre 
el què i el com.  

Si no fos per l’habilitat i la mes-
tria amb què Jenny Offill (Massa-
chusetts, 1963) va trenant una his-

La lleugeresa de l’equilibrista 
tòria tan quotidiana com aquesta, el 
llibre hauria acabat rebutjat en un 
departament editorial fosc i brut (o 
en un departament de crítica literà-
ria encara més fosc i brut). Si no fos 
per la gosadia de barrejar bé un se-
guit d’ingredients que inclouen ci-
tes de clàssics, reflexions sobre la 
utilitat de les classes de ioga, con-
verses amb una psicòloga, consells 
d’escriptura als alumnes de la uni-
versitat, l’enamorament entre du-
es persones i el camí minat de pe-
rills de la maternitat contemporà-
nia, no estaríem parlant d’un bon 
llibre. Passades unes vint o trenta 
pàgines inicials en què no sabem 
ben bé de què se’ns està parlant, co-
mencem a entendre-ho tot i a fru-
ir d’una experiència de lectura que 

a vegades són paraules amb vocals 
allargassades o una sola paraula re-
petida al llarg de vint línies. Divideix 
la novel·la en petits paràgrafs o fra-
ses aparentment inconnexes que 
fan treballar més del normal el nos-
tre cervell lector, perquè ha de re-
lacionar coses que en principi no lli-
guen, però en canvi és aquesta ato-
mització la que li dóna la sensació de 
lleugeresa.  

I Jenny Offill demostra ofici: hi 
ha un capítol esplèndid en què lliga 
molt bé les correccions d’una pro-
fessora d’escriptura sobre punt de 
vista o temps verbal amb el que li es-
tà passant a ella a la vida real. Més 
que recomanable per veure el que 
ens passa cada dia transformat en li-
teratura.✒
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és lleugera i profunda a la vegada, 
com els salts mortals dels equili-
bristes de circ, que s’han d’adornar 
amb un somriure més ampli com 
més perill hagin comportat per a la 
vida del funàmbul. 

“Especular” amb la literatura 
El títol fa referència a un remitent 
inventat per la protagonista i el seu 
futur marit quan són joves i l’amor 
els sobreïx pels porus: s’envien car-
tes plenes de preguntes des d’un su-
posat departament d’especulaci-
ons. Forçant la metàfora, podríem 
dir que Offill “especula” amb la lite-
ratura: posa a prova les seves capa-
citats més obliqües i menys òbvies, 
com les d’evocar, relacionar i con-
notar. Fa experiments formals, que 

Probablement si-
gui cert que la no-
vel·la (la literatu-
ra en general) té 
un passat –fet tan 
inevitable com 
potser reprova-

ble– masclista, i que durant gran 
part de la seva història l’hem adjun-
tada a unes coordenades de pensa-
ment occidental que de vegades han 
acabat tornant-la feixuga i repeti-
tiva. I probablement també sigui 
cert que en les darreres dècades, 
amb l’arribada de veus d’Àfrica i 
Àsia, s’ha obert una porta a una no-
va manera de veure les coses, a la 
proverbial bufada d’aire fresc que 
de tant en tant serveix per remou-
re idees estancades o estantisses. 
Podríem parlar d’autores com 
Buchi Emecheta –nigeriana– i Ed-
widge Dandycat –haitiana–, per es-
mentar-ne dues que he traduït i que, 

L’exotisme feminista 
de Mia Couto

per desgràcia, no han tingut conti-
nuïtat ni en castellà ni en català (on 
encara ni han començat). A les du-
es hi apareix també una vessant fe-
minista, ben adobada d’humor en el 
primer cas, i potser una mica més 
pretensiosa en el segon, que sembla 
acompanyar aquesta literatura d’ul-
tramar que vol capgirar una mica els 
patrons eurocentristes. 

El mateix es podria dir de Mia 
Couto, nascut a Moçambic el 1955, 
l’autor moçambiquès més traduït 
(a més de 30 països) i un dels es-
criptors més importants en llengua 
portuguesa. Se l’ha comparat amb 
Gabriel García Márquez i Jorge 
Amado, i ha acumulat una bona pi-
la de premis. En català es publicà 
a Andorra El balcó del frangipani 
(Límits) i a Catalunya Un riu que es 
diu temps, una casa que es diu ter-
ra (Edicions 62); en castellà podem 
trobar un grapat de llibres, entre 
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els quals hi ha Tierra sonámbula i 
Jerusalén (totes a Alfaguara). 

La confessió de la lleona, publica-
da en portuguès el 2012, comença 
amb una nota inicial en què una veu 
–que no sembla cap dels narradors, 
amb la qual cosa deu ser l’autor– ens 
explica que l’empresa on treballava 
va enviar quinze joves a fer de tèc-
nics ambientals durant una obertu-
ra de línies de prospecció sísmica a 
Cabo Delgado, al nord de Moçambic. 
A la zona, en aquella època van co-
mençar a patir atacs de lleons. Els jo-
ves tècnics eren presa fàcil per als fe-
lins, i van haver d’enviar caçadors 
que els protegissin. Mentrestant, ja 
hi havia 26 víctimes. A part de la 
frustració i el terror que experimen-
taren mentre liquidaven els lleons, 
se’ns diu que també s’hagueren 
d’enfrontar a la creença que els au-
tèntics culpables eren els habitants 
del món invisible.  

L’intent de crear un món màgic 
La premissa sembla força interes-
sant, plena d’implicacions socials i 
possibilitats novel·lesques, però per 
desgràcia, el llibre en realitat no va 
d’això. L’argument que trena Cou-
to ens porta a un poble anomenat 
Kulumani, on han entrat uns lleons 
i han devorat diverses dones. Al da-
vant dels caçadors que hi envien hi 
ha Arcàngel Baler, un dels narra-
dors. L’altra és Mariamar, a qui Ar-
càngel va salvar molt de temps en-
rere de les males intencions del po-
licia Florindo Makwala. Baler arri-
ba al poble acompanyat d’un 
escriptor que ha de fer un reportat-
ge de la cacera, i que li serveix per 
fer una mena de contrapunt entre 
l’home d’acció i l’home de lletres. La 
narració de les dues veus s’alterna, 
i a poc a poc anem participant de la 
vida dels habitants, de les seves 
pors, supersticions, secrets –amors 
i incests– i petites revenges. La nar-
ració no és lineal ni de bon tros, i so-
vint es fa confusa, llastada, al meu 
parer, per una prosa massa senten-
ciosa i per l’intent permanent de 
crear un món màgic –“La veïna no-
més feia l’amor amb els morts”; 
“Déu, antigament, era dona”; “Jo 
mai no he nascut”; “Desitjo: un idi-
oma que el cos no entengui”– que al 
final acaba cansant una mica i men-
jant-se l’interès que podria tenir la 
història.✒

Tot i que la indús-
tria del còmic esta-
tal es concentra 
majoritàriament a 
Barcelona –en vo-
lum d’editorials, 
de botigues espe-

cialitzades o gràcies a trobades massi-
ves com el Saló del Còmic i el del Man-
ga–, el català continua sent molt mi-
noritari com a llengua comiquera, 
amb una quantitat de títols gairebé 
testimonials en relació als que es pu-
bliquen en castellà. Per això són 
d’agrair iniciatives com la Beca Carnet 
Jove Connecta’t al Còmic, que dóna 
una oportunitat a nous talents per pu-
blicar el seu primer llibre amb el segell 
d’una editorial tan important com Pa-
nini. La guanyadora de la beca del 
2015 va ser Georgina Gerónimo (Bar-
celona, 1993) i la seva obra, Miniblog-
ger, una divertida sèrie de “consells 
pràctics per sobreviure a la blogosfe-
ra”, ja està disponible tant en català 
com en castellà. La protagonista és 
una noia superficial que vol convertir-
se en popa de la moda a les xarxes so-
cials. Ho fa aprofitant-se de tothom 
per aconseguir el seu somni, des dels 
pobres amics, cansats de fer-li fotos, 
fins al sofert xicot, que acostuma a ser 
presentat a la gent com el seu becari. 
El còmic és fresc, amb un dibuix gens 
pretensiós i amb una gran càrrega 
d’autoparòdia, un tret que fa recordar 
les tires còmiques de la Moderna de 
Pueblo. En els dos casos, el millor és 
que sota els acudits s’hi amaga un en-
tranyable retrat generacional.✒
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