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Les propostes 
narratives de Da-
vid Vann sempre 
juguen amb els lí-
mits: els de la ver-
semblança, els 
del grau de sordi-

desa a què pot arribar una veu fre-
da i asèptica i els del nivell de violèn-
cia que pot entomar el lector sense 
remoure’s a la cadira, apartar la vis-
ta de la pàgina o preguntar-se quan-
tes pàgines més durarà tot allò. Els 
llibres de Vann, dels quals n’havíem 
pogut llegir un parell en català 
–Sukkwann Island i Desolacions, 
tots dos a Empúries– podrien ser 
vistos com els cercles cada vegada 
més allunyats de la pedra llançada a 
l’aigua que ho va posar tot en marxa: 
el suïcidi del seu pare. Al voltant 
d’aquest tema gira el pròleg de Jor-
di Puntí, que lliga el primer relat de 
l’escriptor, “Ictiologia”, amb la pro-

Cridar  
sota l’aigua 

DES QUE L’ANY 
2010 VA ARRIBAR 
‘SUKKWAN 
ISLAND’, DAVID 
VANN (ALASKA, 
1966) HA SIGUT 
UNA PRESÈNCIA 
CONSTANT A LES 
LLIBRERIES 
GRÀCIES A 
NOVEL·LES COM 
‘DESOLACIONS’, 
‘GOAT MOUNTAIN’ 
I LA RECENT 
‘L’AQUARI’

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL fessió somiada per la protagonista 
de L’aquari, la Caitlin, una nena de 
dotze anys fascinada pels peixos que 
s’està fent gran: una de les vetes 
subterrànies importants del llibre 
és el descobriment de la sexualitat 
que fa amb la millor amiga de la clas-
se. L’altra veta, més gruixuda i ama-
rada de dolor, ira i violència psicolò-
gica, és la que la lliga amb la mare, 
una dona a qui la vida ha ferit tant 
que és difícil que es comporti com 
un ésser humà. Les relacions pa-
ternofilials són una constant en 
l’obra de David Vann: aquí en tenim 
una mostra en femení (la Caitlin i la 
seva mare, la Shari), però també la 
de la Shari amb el seus pares, que no 
va ser fàcil. 

La fusió entre humanitat i natura 
La humanitat o animalitat dels ho-
mes és, potser, el tema principal 
d’aquesta novel·la. Les metàfores 
marines (o submarines) són cons-
tants, i les descripcions d’una mul-
titud de peixos amb tot luxe de de-
talls supleixen les dels homes o do-
nes de les novel·les “normals”. Vann 
creu en una humanitat fusionada 
amb la naturalesa i troba trets de 
persona a qualsevol peix, compara 
les branques d’un avet amb els bra-
ços d’una anemone o creu que un 
peix pot ser considerat un Déu a qui 
adorar. A la inversa, hi ha personat-
ges que fan coses que són més prò-
pies d’un animal que d’una persona 
civilitzada: atacs d’ira que destros-
sen un cotxe, convulsions enmig 
d’una comissaria, i el que hi ha al cor 
narratiu de la història, que no reve-
larem, però que té a veure amb les 
cures que s’han d’aplicar a un cos 
malalt. Som carn, ossos i líquids, 
com els animals? O podem elevar-
nos i ser capaços d’estimar i perdo-

nar? Aquestes preguntes també són 
motors de L’aquari.  

El to de la novel·la és el del silen-
ci que hi ha sota l’aigua: la veu de la 
narradora, que és la d’una dona que 
rememora la seva entrada al món 
dels adults, és molt més serena del 
que podria ser, amb tot el que li pas-
sa, com si els crits que hauria de pro-
ferir per explicar el que va descobrir 
als dotze anys estiguessin amortits 
per un tou d’aigua. Aquest és proba-
blement el punt més fort de la no-
vel·la, molt ben traduïda per Yan-
nick Garcia: que és capaç de trans-
metre la sensació a la vegada plaent 
i angoixant de baixar uns quants 
metres sota l’aigua, on hi ha belle-
sa i tresors amagats, però també 
unes quantes tones que ens poden 
ofegar en qualsevol moment. Això 
no vol dir que no sigui una novel·la 
convencional, en el millor sentit de 
la paraula, amb tensió narrativa (en 
una sortida al bosc per talar un avet 
està magníficament controlada), 
personatges misteriosos que de 
sobte no són qui semblaven ser i se-
crets familiars inconfessables. I tot 
servit amb l’economia narrativa tí-
pica de la novel·la nord-americana 
filla de Hemingway o germana de 
Cormac McCarthy. No seria estrany 
que alguns lectors remuguessin 
perquè la situació que passa entre 
mare i filla frega la inversemblança, 
però aquesta és sempre l’arma de 
David Vann, un bisturí amb el qual 
ens obre l’estómac i, abans de sortir-
ne, ens burxa una estona: ¿segur 
que no podria fer-li això una mare 
a una filla?, ¿segur que no voldria 
venjar-se així una filla d’un pare? 
Les coses que passen al nostre vol-
tant són esgarrifoses, però potser no 
hi ha tantes novel·les que s’atrevei-
xin a narrar-les.✒
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En una visita a 
una universitat 
a m e r i c a n a ,  
Matthew Tree 
(Londres, 1958) 
va confessar la 
seva dificultat 

per escriure en anglès a causa de la 
connotació dels diferents registres 
en aquesta llengua, conseqüència 
del profund classisme de la socie-
tat del país on va néixer. Això es va 
solucionar escrivint en català, co-
sa que, de retop, li va aplanar el ca-
mí cap a una nova relació amb l’an-
glès. El problema, doncs, era més 
aviat entre Tree i el seu Londres 
d’origen que no pas en el llenguat-
ge, i aquesta novel·la ho expressa 
de meravella. Ara bé, l’autor no es-
criu igual en les dues llengües que 

Una paràbola contra el racisme
domina, com si el text sortís de més 
endins en la llengua materna. Per 
tant, no em sorprèn que aquesta 
novel·la, escrita en anglès, sigui pu-
ra pirotècnia estilística. Vull dir 
que l’autor puja un graó, juga amb 
recursos infinits, fa el que vol i no 
s’està de res, amb una intensitat i 
un talent notables. 

L’snug del títol original és un ai-
xopluc, però no pas un recer al qual 
acudir per necessitat, sinó més avi-
at una cleda: un lloc protegit i tan-
cat. El canvi de títol és adient per 
acostar-nos la problemàtica que 
s’hi planteja: el racisme atiat per la 
presència d’estrangers. L’acció té 
lloc fa anys en un poblet de vacan-
ces de l’illa de Wight. Hi passen co-
ses que no es poden explicar gaire 
sense espatllar el fet que el lector 

racisme ho taca tot, ho contamina 
tot. Si alguna pega se li pot posar al 
llibre és el maniqueisme: els negres 
apareixen com més sofisticats i més 
savis que no pas els blancs. Però és 
que Tree té un problema irresolt 
amb el seu país i, en aquest llibre, hi 
està passant comptes.   

Finalment, cal dir que el repte 
que ha assumit el traductor Jordi 
Cussà és enorme i que només algú 
amb un gran domini de la llengua 
podia encarar-lo amb èxit, com és el 
cas. La història flueix, salta d’un to 
a un altre, llisca i enlluerna. Cussà 
és també un gran escriptor, que en-
tén què significa el llenguatge com 
a material per aixecar un univers. 
Que és el que resulta ser aquest 
Coldwater Bay de ficció, que ens in-
terpel·la com si fos de veritat.✒
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vagi entenent-les a mesura que les 
descobreixen els protagonistes. En 
tot cas, el poble queda aïllat i apa-
reixen uns negres que més o menys 
es fan amos de la situació. La reac-
ció defensiva dels habitants, co-
mandats per un metge racista –que 
reuneix tots els tòpics–, provocarà 
en definitiva un desastre. Hi ha mo-
ments cruels, moments d’humor i 
moments profundament humans. 

La novel·la està estructurada en 
quatre veus. L’essencial és la del 
protagonista, un nen de 12 anys, 
que tot ho viu com a una aventura 
i alhora està pendent de la Lucy, 
una noia més gran que està colada 
per un altre noi. Aquesta innocèn-
cia és fonamental, ja que el noi la 
manté fins a la joventut en els ca-
pítols finals, on descobreix que el 


