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escrivia fins a les cinc de la tarda. Pa-
re exemplar, detestava que els entre-
vistadors descrivissin que bruta que 
estava casa seva («Si els nens són feli-
ços, ¿per què es fixen que no utilitzo 
l’aspiradora?»). El seu màxim orgull 
eren els seus fills, els «miracles de la 
vida», que van donar títol al seu úl-
tim llibre.

 El somiador de cataclismes va 
pensar que els plats bruts no afec-
tarien l’educació de la família i va 
 crear a casa seva una comunitat a la 
seva mida, bruta i jovial, el millor in-
vent d’un fabulador de tancades. A 
Rascacielos va investigar una societat 

 La pintura surrealista i els tex-
tos de Sigmund Freud li van reve-
lar que la més arriscada exploració 
condueix a l’inconscient. Després de 
participar com a comissari d’una ex-
posició de cotxes accidentats en què 
va fer que una model despullada cir-
culés per la sala, va estudiar la rela-
ció entre erotisme i mort, i va arribar 

a la conclusió que per a molts pilots 
no hi ha res tan sexi com un xoc. El 
resultat d’aquestes indagacions va 
ser Crash, tauromàquia postmoder-
na on les nocions d’erotisme, ceri-
mònia i sacrifici encarnen en pilots 
suïcides. La col·lisió d’Eros i Tàna-

J. G. Ballard i la bellesa del desastre
El mestre de la ciència-ficció, que va morir fa una setmana, va explorar racons foscos de la ment

E
n la seva autobiografia, 
Milagros de vida (2008), 
James Graham Ballard 
parla amb afecte del met-
ge que l’acompanyarà  

els seus últims dies. Va ser l’últim 
gest d’acceptació d’un fabulador de 
 desastres.
 J. G. Ballard va estudiar Medicina 
a Cambridge i durant els seus anys 
d’estudiant va viure amb un esque-
let sota el llit. El deteriorament i la 
mort van ser la seva inevitable com-
panyia. Nascut a Xangai el 1930, va 
estar internat en un camp de preso-
ners japonès del 1943 al 1945. Curi-
osament, aquella època va ser una 
de les millors de la seva vida i li va 
permetre entendre el valor de les 
coses que s’acaben per sempre. Els 
seus textos es poblarien de pisci-
nes buides, aeroports abandonats, 
carreteres envaïdes per la vegeta-
ció, gent que ha de fugir. Al presidi 
va conèixer la solidaritat dels que 
comparteixen el perill i va rebre 
un seminari del comportament so-
ta pressió. Als 13 anys va saber tot 
el que pot fer un home acorralat. 
Aquest seria l’inesgotable planter 
de la seva escriptura. 

LITERATURA DE CIÈNCIA-FICCIÓ / La seva 
arribada a Anglaterra li va deparar 
un impacte encara més fort: una illa 
de cares blanques on es vivia portes 
endins i sobraven convencions. For-
mat en la literatura de ciència-fic-
ció, no va ubicar el seu territori a Al-
fa Centauri, sinó en les fosques bar-
riades de la ment. La ultratecnologia 
li va importar menys que els inquie-
tants gustos del terrícola. Res tan es-
trany com la realitat.

tos el va convertir en autor de cul-
te a França i va provocar que gent 
rara visités la seva pacífica casa a 
Shepperton, a prop de l’aeroport de 
Heathrow (res més típic de Ballard 
que viure en un suburbi consagrat a 
l’aviació, on tot està de pas).
 La fama sol ser un malentès i el 
reconeixement mundial d’aquest 
escriptor d’alta originalitat va ve-
nir amb la més comuna de les seves 
novel·les, L’imperi del sol, que expli-
ca els seus dies al camp de presoners 
de Xangai i va ser portada al cine per 
Steven Spielberg.
 Després de la mort de la seva do-
na (que es va produir de cop, durant 
unes vacances a Espanya), Ballard es 
va fer càrrec dels seus tres fills. «Els 
anys 60 van ser una època meravello-
sa que vaig conèixer per televisió», 
va comentar. La rutina de l’inven-
tor de territoris amenaçants comen-
çava portant els nens a l’escola. Des-
prés es preparava el primer whisky i 

Era un autor d’alta 
originalitat a qui la fama li va 
arribar amb ‘L’imperi del sol’, 
la seva novel·la més comuna

33 El camp de presoners de Lunghua, on Ballard (dreta) va estar tancat entre el 1943 i el 1945.
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nterferènciesi

Pare exemplar,
detestava que els 
periodistes descrivissin que 
bruta que estava casa seva 

vertical per la qual es viatja en ascen-
sor; a Milenio negro es va ocupar de les 
gated communities (les zones urbanes 
d’accés restringit on una comuni-
tat de veïns pot imposar la seva prò-
pia llei); a Super-Cannes i Noches de co-
caína es va endinsar en els paradisos 
urbanístics de la Riviera francesa, 
on tot està resolt, excepte l’agressi-
vitat latent; a Vermillion Sands va con-
cebre un balneari on l’últim joc és el 
treball.
 
CANALITZACIÓ DE LA VIOLÈNCIA / Ballard 
no va xifrar la seva literatura en la 
psicologia dels personatges o la crea-
ció d’un estil únic, sinó en l’observa-
ció dels comportaments col·lectius. 
Amb freqüència, les seves històries 
sorgeixen d’un plantejament so-
ciològic: l’anestesiada classe mitja-
na no és radical per ideologia, sinó 
per la necessitat que li passi algu-
na cosa (Milenio negro); la satisfac-
ció de les necessitats produeix ano-
mia; una comunitat concebuda com 
un hotel amb impecable room service 
provoca que la violència es canalitzi 
en forma insospitada (Super-Cannes).
 
EXHIBICIÓ D’ATROCITATS / En l’excel-
lent exposició que el CCCB li va dedi-
car a Barcelona s’hi podia veure un 
vídeo en què el novel·lista parlava 
d’un dels esdeveniments que més el 
van impressionar: l’assassinat de J. 
F. Kennedy. El magnicidi va signifi-
car per a ell la fi d’una era. Llavors va 
adquirir una certesa que no l’aban-
donaria: «l’home és un animal». En 
certa manera, les seves trames perta-
nyen a l’etologia, són un intricat es-
tudi del comportament animal.
 Enmig d’aquesta «exhibició d’a-
trocitats» (per recórrer a un dels seus 
títols), el fabulador s’ho va passar de 
meravella. Ballard no va tenir una re-
signació darwinista davant la depre-
dació; entendre la violència és el pri-
mer pas per transcendir-la. 
 Ha mort «el menys convencional 
dels escriptors anglesos», com el va 
anomenar Martin Amis. En l’època de 
la fissió nuclear i l’escalfament glo-
bal, Ballard es va atrevir a concebre 
un caos on emergeix la bellesa. H
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El valor de la recomanació
ERNEST ALÓS
BARCELONA

Fa tan sols un any i mig, Maria 
F. Serra i Carme Prim, amb expe-
riència en llibreries i editorials, van 
obrir La Caixa d’Eines en un lloc una 
mica sorprenent: el carrer d’Aragó, 
entre el passeig de Sant Joan i Ro-
ger de Flor. Avui tenen un miler de 
 clients fitxats i s’han convertit en la 
llibreria del barri. ¿Algunes de les 
seves armes per consolidar-se just 
en aquests moments? «La recoma-
nació ens funciona molt bé. És la 
gran diferència amb les grans llibre-
ries», apunta Carme Prim. També la 
 garantia que serviran ràpidament 
els títols que se’ls encarreguin. Con-
vidar que el llibre pugui tocar-se i 
fullejar-se. I l’opció per estar ben 
 assortits en tres franges (infantil i 
juvenil, còmic i ficció per a adults, 
situats al llarg del local, reproduint 
el procés de formació del lector) sen-
se intentar tenir una mica de tot a 

Llibreria La Caixa d’Eines
Carrer d’Aragó, 367. Barcelona

Carme Prim

les prestatgeries.
 La franja més complicada és la 
que separa l’etapa infantil de la ju-
venil. «És el més difícil: els xavals es-
tan farts de les lectures obligatòries 
de les escoles», comenta Maria F. Ser-
ra, que alaba la iniciativa de la bi-
bliotecària de l’escola pública Car-
lit: venir a comprar llibres amb els 
alumnes de cinquè i sisè, que tenen 
veu i vot.
 Parlant de recomanacions: en-
tre aquestes figuren els inevitables 
(últimament Cercas, Larsson, que 
ja aconsellaven com a lectura d’es-
tiu l’any passat), però també les pe-
tites editorials (com Asteroide o Im-
pedimenta), de les quals les llibre-
teres estan enamorades. I títols que 
no han arribat al gran públic però 
s’ho mereixerien. Així, el divertit 
(més aviat agredolç) La tienda de los 
suicidas, de Jean Teulé (Bruguera), i 
Adreça desconeguda, de Kressman Tay-
lor (La Magrana / RBA). H


