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Que el president Obama
sortís de la seva agenda
d’ahir per fer un comenta-
ri sobre la mort d’E. L. Doc-
torow —“M’ha ensenyat
moltes coses. El trobarem
a faltar”, va dir— ens dóna
la dimensió de la impor-
tància de l’autor de Ragti-
me. Per Obama era una
qüestió d’estat. Sempre
crec la meitat del que diu el
meu president i per aquest
motiu em quedo amb la
primera de les dues frases.
Recordarem Doctorow
com un mestre que va pas-
sar la vida ensenyant-nos
una infinitat de coses so-
bre la condició humana.
Malgrat el seu finíssim
sentit de l’humor i la seva
actitud de revolta cons-
tant, en el fons, com a bon
jueu, tenia un pòsit de pro-
feta sapiencial de l’Antic
Testament.

Ara que ha desaparegut
Doctorow ens quedem
amb la seva obra, les dotze
novel·les, els quatre re-
culls de contes, l’obra de
teatre, els cinc llibres d’as-
saig i els centenars d’arti-
cles i ressenyes. Avui co-
mença la posteritat de
Doctorow, que estic con-
vençut que serà molt dolça
perquè la seva obra s’ho
mereix. La carrera de Doc-
torow recorre 54 anys

—1960 i 2014— en 22 lli-
bres i una cosa insòlita és
que no hi ha cap baula flui-
xa en tota la cadena. Va
publicar la seva primera
novel·la, Welcome to
Hard Times, quan tenia
29 anys, i la darrera, El
cervell d’Albert, ara fa un
any, als 84, i des de sempre
havia assolit la maduresa
artística i intel·lectual. Un
fet rar i insòlit.

A vegades la personali-
tat de Doctorow jugava en
contra de la seva obra. Era
retret i no volia pertànyer
al xou mediàtic de la litera-
tura actual. Quan feia les
seves aparicions davant
els mitjans quedava un pèl
distant, professoral i opac,
un autor de perfil baix que
no tenia res a veure amb
l’espectacle vital constant
de les seves obres. Amb la
seva desaparició, desco-
brirem un autor molt més
important del que podíem
pensar.

Trobarem un autor ori-
ginal que va reinventar-se
a cada novel·la, conte, as-
saig i article. Trobarem un
autor increïblement ver-
sàtil, creatiu, lliure i expe-
rimental, que va saber
unir tradició i modernitat
com si res. Trobarem un
autor proteic que va con-
rear tota mena de gèneres,
com el western, la novel·la
històrica, la ciència-ficció,
la novel·la èpica, la novel·la
negra... Trobarem un au-
tor àgil, de gran concen-
tració textual, que va op-

tar per un model de novel-
la de llargària mitjana que
sempre deia molt més del
que apareixia a la pàgina.
Trobarem un autor de
gran profunditat concep-
tual i moral. En aquest
sentit, haurem de recor-
dar que era un intel·lec-
tual molt complet que te-
nia formació científica, li-
terària i filosòfica. Troba-
rem un gran cronista del
segle XX perquè totes les
seves novel·les sumades
formen un immens fris
que ens explica els darrers

120 anys de la seva Amèri-
ca i del món occidental.
Trobarem un novel·lista
de primera magnitud que
dominava a la perfecció el
seu art, des de la història
fins a l’estil, passant per
l’argument, els personat-
ges, el marc físic i tempo-
ral i el punt de vista.

Què cal fer per posar-se
al dia d’aquest gran narra-
dor? Anar al catàleg de
l’editor català que s’ha
mantingut fidel al llarg
dels anys: Edicions
1984. ■

D. Sam Abrams
BARCELONA

Adéu a un
dels grans
literats

Ahir va morir a Nova York Edgar
Lawrence Doctorow, novel·lista
nord-americà autor de ‘Ragtime’

E.L. Doctorow durant una visita a Barcelona que va fer el 1994 ■ JOSEP LOSADA

Avui comença la
posteritat de
Doctorow, que
serà molt dolça
perquè la seva
obra s’ho mereix

La titular del jutjat de pri-
mera instància número 1
d’Osca, Carmen Aznar, ha
impedit que el Consorci
del Museu de Lleida es per-
soni en la causa judicial so-
bre les obres comprades al

monestir de Sixena que
reclama Aragó. La jutges-
sa ha dictat una resolució
en què desestima que el
consorci (integrat per la
Generalitat, la Diputació,
la Paeria, el Consell del Se-
grià i el Bisbat) es personi
per defensar la legitimitat
de la compra que va fer la
Generalitat els anys 1983 i
1994. Les obres estan re-
partides entre el Museu de
Lleida i el MNAC. La jut-
gessa afirma que el con-

sorci no pot personar-se
perquè la causa està ja en
fase d’execució de sentèn-
cia. Es tracta d’un obstacle
formal que impedirà que el
Museu de Lleida es perso-
ni, però la defensa judicial
de les obres està garantida
per la Generalitat, que ja
va presentar un recurs
contra una sentència que
va declarar nul·la la com-
pra i va ordenar que les
obres s’entreguin a Aragó
abans del 25 de setembre.

Aquesta ordre està suspe-
sa perquè el govern ha
plantejat un conflicte de
competències, ja que creu
que el litigi l’han de resol-
dre els tribunals catalans.
El director del Museu de
Lleida, Josep Giralt, va dir
ahir que recorreran con-
tra la decisió de la jutges-
sa, “perquè volem ser part,
tot i que som conscients
que el recurs de reposició
serà resolt per la mateixa
magistrada”. ■

Anna Sàez
LLEIDA

Un jutjat no li permet
ajudar la Generalitat
en la defensa judicial
de les obres

Veto al Museu de Lleida en el cas de Sixena

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, i el director del
Museu de Lleida, Josep Giralt, es van reunir el dia 8 ■ ACN




