
◆ C U L T U R A ◆ XV
A V U I

dijous

3 de juliol del 2003

M.G. / EFE

Alice Sebold, nascuda a Wisconsin el 1963, ha publicat la seva primera novel·la

La mort des d’un
cel adolescent

N A R R A T I V A

D A V I D C A M I N A D A

Alice Sebold, Des del meu cel.
Traducció de Maria Roura.

Empúries. Barcelona, 2003.

A
l llegir Des del meu cel
(The Lovely Bones, en la
versió original an-
glesa) he pensat en
una frase que em va

dir no fa gaire temps una
amable irlandesa: “Les famíli-
es felices no tenen història”.
La frase es referia al fet que
grans pàgines de la literatura
han estat escrites des de l’a-
margor i el dolor d’haver vis-
cut una història dramàtica i
esfereïdora.

Plantejant així les coses,
aquest seria el cas de la pri-
mera novel·la de l’escriptora
Alice Sebold (Wisconsin, 1963),
que tria com a argument la
traumàtica història de la fa-
mília Salmon, de Pennsilvània,
que perd la seva filla gran, Su-
sie, cruelment violada i es-
quarterada per un veí.

Des del meu cel ha estat un
èxit absolut als Estats Units,
més pel moment oportú en
què va aparèixer –mesos
abans que els EUA celebressin
el primer aniversari de l’11-S i
després que el país tornés a ser
colpejat per diversos casos de
desaparicions, assassinats i vi-
olacions d’adolescents– que
no per les seves excel·lències
literàries.

El maig de l’any passat, set-
manes abans de la presentació
oficial, la novel·lista i exco-
lumnista de The New York Times
Anna Quindlen va aparèixer
en un xou de televisió i va re-
comanar Des del meu cel com a
lectura per a l’estiu. La novel·la
va tenir un èxit immediat a les
llibreries. Una setmana abans
de la seva presentació, el llibre
anava ja per la seva sisena
edició i se n’havien venut
prop d’un quart de milió d’e-
xemplars. Un any després, la
novel·la segueix apareixent en
els llocs més alts de la llista
dels més llegits del rotatiu
novaiorquès.

L’aspecte que suscita més
interès d’aquesta novel·la és el
punt de vista a partir del qual

es relata la història: la mateixa
Susie, l’adolescent violada i
assassinada, relata des del seu
cel (un indret perfecte per a
l’univers adolescent, sense
ningú que la molesti, sense
professors ni obligacions, i on
les revistes de moda com ara
Seventeen, Glamour i Vogue són
l’únic text de lectura) la dura
història que li ha tocat viure
tant a ella com al seu entorn
familiar.

INICI PROMETEDOR
El llibre té un inici senzill,
però original i prometedor:
“De cognom jo em deia Sal-
mon, com el peix. De nom,
Susie. El 6 de desembre del
1973, el dia que em van as-
sassinar, tenia catorze anys”.
A partir d’aquí, la Susie expli-
carà com un veí seu, el senyor
Harvey, un home estrany i
paranoic, la portarà a casa se-

va i l’acabarà violant, matant i
esquarterant perquè no es
trobin les seves restes. En
aquest punt, la història és
trista, tràgica. La vida de la
Susie és traumàticament es-
capçada, al mateix temps que
la seva família és dramàtica-
ment mutilada al perdre un
dels seus membres. Des de les
primeres pàgines de la novel-
la, la Susie narra en primera
persona com la vida continua
en la seva absència i com el
seu entorn familiar i personal,
el seu pare, la seva mare, Abi-
gail, la seva germana Lindsey,
i el seu germà Buckley lluiten
per afrontar, adaptar-se i con-
formar-se amb la pèrdua vis-
cuda. Com no podia ser d’altra
manera, la desaparició de la
Susie provoca un traumàtic
impacte en els Salmon. El cap
de família es veurà atrapat en
una profunda frustració al

veure que la policia ignora les
seves sospites que George
Harvey és l’assassí de la seva
filla, mentre que el trenca-
ment de l’ànima de l’Abigail
la portarà a tenir un amant i a
marxar, finalment, de casa
seva.

En molts aspectes, el relat
de Des del meu cel és punyent,
esquinçador. Amb tot, Susie
parla des d’un cel adolescent i
això fa que la narració man-
tingui un to d’ingenuïtat i es-
perança. Paral·lelament al
dramatisme de la història, la
Susie Salmon s’imagina i in-
tenta reviure situacions per a
les quals en vida no va tenir
prou temps, com fer el primer
petó a un noi, dormir amb el
seu promès o anar a la uni-
versitat. En aquest punt no em
puc estar de dir que sembla
una mica forçada –més prò-
pia d’un guió made in Hollywo-

od– l’escena en què la Susie
cau del cel per entrar tempo-
ralment en el cos d’una amiga
seva, la Ruth, i fer l’amor amb
el Ray Singh, un estudiant de
medicina d’origen indi. De fet,
l’escena recorda (gairebé imi-
ta) Ghost, la pel·lícula protago-
nitzada per Demi Moore, Pa-
trick Swayze i Woopi Gold-
berg el 1990.

UNA SITUACIÓ VISCUDA
És l’esperit juvenil el que evita
que la primera novel·la d’Alice
Sebold acabi presa per l’hor-
ror i el dramatisme, malgrat
tenir com a argument central
la violència sobre nens i ado-
lescents. En aquest sentit, in-
tueixo que per a Sebold Des del
meu cel és una altra manera
d’afrontar una situació viscu-
da en el passat i que ja va ser
objecte d’un llibre autobio-
gràfic, Lucky (1999), en el qual
rememorava la violació que va
patir l’any 1981 quan era es-
tudiant a la Universitat de Si-
racusa. “En el túnel on jo vaig
ser violada... una noia havia
estat violada i esquarterada.
La policia em va explicar
aquesta història. Compassiva-
ment, em van dir que havia
tingut sort”, explicava Sebold
a l’inici de Lucky, que també es
pot obtenir a través d’Internet
en format CD i llegit per la
mateixa autora.

Des del meu cel és una novel·la
interessant, encara que el seu
èxit sembla sobredimensionat
per l’impacte dels atemptats
de l’11 de Setembre del 2001
en la ment dels nord-ameri-
cans. Amb tot, l’obra està ben
escrita (són elogiables els fi-
nals de cada capítol) i, al
marge del drama familiar, la
novel·la permet a Alice Sebold
fer una pinzellada sobre la vi-
da quotidiana en un barri de
Pennsilvània de finals dels 70.

La novel·lista nord-america-
na dóna al seu llibre un final
feliç. Potser és una mica for-
çat, però almenys fa que el
lector acabi la novel·la amb un
esperit optimista. A més, i
fruit de la idea imperant als
Estats Units sobre la justícia
(tant la que s’administra als
jutjats com la divina), Des del
meu cel guarda per al senyor
Harvey un final imprevist.

Mirant de cara a la poesia
P O E S I A

J O S E P M A N U E L S A N A B D O N

Josep Tur i Rubio, Ofici d’any.
València. Premi de poesia

Jordi de Sant Jordi de la Vall
d’Uixó 2002. Edicions

Brosquil. València, 2003.

J
osep Tur se’ns presenta
com a poeta, amb 40
anys fets, després d’u-
na llicenciatura en fi-
lologia catalana, un

grapat d’anys de professor de
llengua i literatura i un ampli
bagatge de lectures. Són justa-
ment les lectures les que l’im-
pulsen a posar-se el vestit de
feina i començar a escriure,
per tal de sentir en carn pròpia
les ferides que deixa la poesia a
“aquells que gosen aguantar-li
la mirada”.

Quatre apartats conformen
el llibre, el primer molt breu, ja

que consta només d’un únic
poema, en el qual presenta
l’entrada en el món de la poesia
“amb els ulls closos / a les pal-
pentes”. El segon apartat consta
de quatre poemes. En el primer
fa una mena d’exercici literari
de presentació dels poemes, on
domina la ironia, la musicalitat
i el joc de paraules. En els altres
tres hi ha una relació en què
s’aprecia com el subjecte poètic
s’endinsa en l’experiència de la
creació poètica, com aquell que
s’endinsa en un “sorral aigua-
lós” i queda atrapat per la pa-
raula: “Paràsit dels sorruts pa-
ranys dels mots / ets hoste del
garbuix i dels gargots”.

El tercer apartat és el més
extens del poemari, porta per
títol Any, consta d’un poema
introductori i de dotze poemes
que constitueixen un recorre-
gut pels dotze mesos de l’any.
Cada poema és encapçalat amb
versos de poetes consagrats i
s’estableix un diàleg entre
aquests poemes i les composi-
cions de l’autor. En el poema
introductori a aquesta sèrie de
poemes es fa referència a l’in-
tent del poeta de regular el
temps, en un poema on es tor-
na a jugar amb la musicalitat
de les paraules. En els dotze
poemes restants se li dóna im-
portància a l’aspecte visual, ja

que en cadascun d’ells hi apa-
reix un acròstic amb les lletres
dels mesos de l’any destacats en
negreta i ocupant llocs dife-
rents en les diverses composi-
cions. Els poemes d’aquest
apartat comencen amb la sen-
sació de renovació que suposa
el gener, el començament d’un
nou temps vital, tot i que ja en
febrer, encara que s’albira lluny
l’horitzó, comença ja a fer-se
present la memòria del passat,
una memòria que es va acu-
mulant a mesura que passa
l’any, al mateix temps que
augmenta la sensació d’acaba-
ment i de tristesa. Alguns d’a-
quests poemes són d’inspiració

popular i estan plens d’imatges
que transmeten les sensacions
pròpies de cada més de l’any.

El darrer apartat el formen
cinc poemes amb el títol de
Dany. S’expliquen les sensaci-
ons assolides una vegada escrit
el poema, una vegada s’ha pas-
sat el patiment de la creació i
queda una dolça malenconia:
“Estenallat t’ajaces / al dolç es-
plín de la pallissa”. Tot i que
després s’afirma que la poesia
és una àrdua tasca feta de dubte
i treballs, un ofici que fa mal:
“Brisalls del dubte i de l’afany, /
brodadures, quan l’ofici dany”.

Tur ha construït un poemari
eclèctic, en què es passa de la
poesia popular a l’avantguarda,
de la reflexió sobre el fet d’es-
criure, al pas implacable del
temps; tanmateix conserva la
coherència necessària per a
constituir un llibre unitari.
Sens dubte li ha sabut aguantar
la mirada a la poesia.


