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Narrativa

No és difícil llegir la darrera
obra de Banville en clau meta-

literària, com una novel·la en
què el joc de convertir l’autor
en demiürg, en senyor abso-
lut de les criatures de ficció i
dels fets que els ocorren, es
porta fins a les últimes con-

seqüències. El lector ho
copsa, d’una banda,

quan comprova que,
en Els infinits, el

paper de l’habitual narrador en primera
persona de les novel·les de l’autor irlandés
l’ocupa, directament, un déu: el déu grec
Hermes, manipulador i obscè, que es riu
dels humans. Però d’una altra, també, per-
què en més d’un moment del discurs d’a-
quest narrador, Banville no s’està de con-
fondre la veu d’Hermes amb la seua prò-
pia.

Un únic dia d’estiu, una casa i una família
que es reuneix al voltant del patriarca en
coma: Adam Godley, un matemàtic que ha
dedicat la vida que ara se li acaba a la cons-
trucció d’una teoria dels infinits. Una tra-
ma reduïda a la mínima expressió, doncs,
i concentrada en poques hores, en què la
família Godley és el blanc de les anades i
vingudes dels déus, de les seues maniobres
de vegades pietoses i altres obertament des-
honestes i interessades: Zeus, per exemple,
en la primera part de l’obra, ja ha aconse-
guit colar-se al llit d’Helena —la nora d’A-
dam Godley— fent servir l’aparença del
marit per a mantenir-hi una lúbrica rela-
ció. Al contrari del déu dels cristians,

doncs, aquests no fan veure que són be-
nignes; no prometen la salvació ni

amenacen amb la damnació. Només
són juganers i es diverteixen amb

l’espectacle de les misèries humanes; ín-
fimes i sense importància, però observa-
des amb interés per uns déus infinita-
ment avorrits, que n’envegen la capacitat
d’estimar i, per damunt de qualsevol altra
cosa, la possibilitat de morir. La finitud —
i la consciència de finitud— de les seues
miserables vides.

Amb una acció tan mínima, doncs, el
que queda és l’estil. La tantes vegades llo-
ada prosa de Banville aconseguint nova-
ment que tot s’esdevinga a càmera lenta,
detenint cada detall i construint un text en
què —potser més que mai— la forma arri-
ba a fer perdre de vista per moments el con-
tingut. No és difícil, doncs, imaginar l’au-
tor irlandés ben còmode en el paper d’a-
quest déu que observa des de dalt les es-
tranyes accions de les criatures humanes
amb curiositat d’entomòleg. I amb el po-
der i la capacitat d’intervenció, cal no
oblidar-ho: com un director escènic obs-
cenament present, que situa els actors a vo-
luntat i amb un cert aire d’autocomplaen-
ça. En canvi, trobem a faltar, potser, aque-
lla capacitat de Banville per a la cons-
trucció de personatges, per a navegar-ne les
parts més fosques. És més que probable
que la reducció a meres ombres que va-

guen per la casa sense rumb haja estat tria-
da per Banville en favor del joc dels déus.
Però no deixa de ser curiós que siga el pa-
triarca Adam Godley, que està en coma, qui
més aconseguisca recordar aquella pro-
funditat que acostumen a tenir habitual-
ment els habitants de les seues novel·les.

Portar el joc a l’extrem, en aquest cas,
equival a descobrir les cartes; o, el que és
el mateix, a destapar la tramoia de la ficció
narrativa. I això arriba al clímax amb un
desenllaç de novel·la que Hermes prepa-
ra conscientment, movent personatges
com les peces d’escacs sobre el tauler, i dis-
posant-los per a la gran fotografia final. La
novel·la no és sinó representació.

PER PERE CALONGE

JOHN BANVILLE
Els infinits/Los infinitos

Traducció d’Eduard Castanyo.
EDICIONS BROMERA, ALZIRA, 2010

Traducció Benito Gómez Ibáñez.
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El divertiment dels déus

Narrativa

¿Què esperarien d’una novel·la que par-
teix del diari dels anys setanta d’un grup d’es-
colars, i que acaba perdent-se en el laberint
dels blocs, els fotolocs o les biografies en Fa-
cebook d’un grup de ciberlolites assetjades
per aquells escolars dels setanta, que ara són
honorables pares de família en plena crisi
existencial?

¿Quin seria l’horitzó d’expectatives davant
d’un llibre construït sobre un món enciclo-
pèdic de referències a la cultura pop, al ci-
nema, la televisió, la música i la literatura de
les últimes quatre dècades, congregades ja
no en el París, el Londres o la Nova York del
segle XXI… sinó en la ciutat de Figueres, la
de la infància durant el franquisme i la de les
noves tecnologies? No costa massa imaginar
la suspicàcia del públic lector enfrontat a

l’empresa literària, arriscada i ambiciosa, d’u-
na història tragicòmica que revisita entre
 i , sense nostàlgia ni mitifica-
cions, les vides d’un cor de personatges as-
sentats en el microcosmos empordanès,
escenari d’experiències vitals narrades des
d’un punt de vista multifocal i multitextual,
resultat d’un ús magistral dels nous canals
de comunicació i de lectura. Perquè Pagès
Jordà està enormement marcat per revolu-
cions com les de Facebook, que han destruït
els circuits generacionals permetent als pa-
res pegar una ullada a la vida social dels fills
o exhibir-se a diari a través de les fotografies
cosa que implica la necessitat imperiosa d’es-
tar cada dia a punt. 

Mitjançant tot tipus de recursos textuals,
l’autor valora el passat recent sense l’heroï-
citat tan de moda hui en dia, constatant que
ni tot eren «guateques», ni conspiracions po-
lítiques. I és que, als , explica Pagès Jordà,
els adolescents també s’hi avorrien; tant o
més que ara, perquè no hi havia accés a qua-
si res, i més en la Figueres de l’època, on al
cinema es veien pel·lícules dels anys cin-
quanta.

Des de diferents perspectives, Vicenç Pa-
gès Jordà (Figueres, ) ha escrit una de les
novel·les més interessants dels últims anys

després de La felicitat no és com-
pleta, el recull El poeta i altres con-
tes, o De Robinson Crusoe a Peter
Pan. Un cànon de literatura juve-
nil: en primer lloc, perquè com-
bina una tècnica narrativa
poc convencional amb
l’enigma, clàssic, d’
un castell, un joc
de naips i una
mort  emmar-
cats en un Em-
purdà líric, però
no idealitzat,
com a teló de
fons.

En segon
lloc, perquè Els
jugadors de whist

és un curiós experiment de novel·la hiperre-
alista sobre les il·lusions perdudes quan es
compleixen els quaranta, època en què, pos-
siblement, ens adonem de com ens assem-
blem als nostres pares, o descobrim amb au-
tocompassió que continua buida la casella
que pensàvem ocupar un dia. 

Com analitzen els editors, el llibre co-
mença com Stand by me, continua amb El
pare de la novia i culmina en una mescla d’A-
merican Beauty i de Mystic River. També pa-
rodia l’ambientació de Quatre bodes i un fu-
neral des del moment que Jordi Recasens, cà-
mera en mà, decideix retratar minut a minut
un dels dies més grisos: el casament de la fi-
lla amb una espècie de psicòpata rural afi-

cionat al servei de prostitutes amb el qual,
ell, el sogre, sembla ser l’únic ésser vi-

vent que expresse reticències.
L’amargor vital del protagonista,

però, queda contrarestada pel zàping
literari i el desplegament de marxan-

datge, un punt romàntic, de l’època (des
dels retoladors Carioca fins el Fuerte Co-

mansi, passant pels xiclets Cheiw), que
farà somriure els lectors i lecto-

res nascudes als seixanta. 
Com a valor afegit,

aquesta quarta novel·la
de Pagès Jordà recupera
memorablement el tò-
pic literari del whist,
un joc de cartes, nas-
cut al segle XVIII, al
qual juguen, entre
d’altres, Phileas Fogg
o personatges de
Jane Austen, Char-

les Dickens o Conrad.

PER MARIA ROSELL 

No tot eren grisos 
ni «guateques»

Banville exercita l’estil i descobreix
la tramoia de la seua ficció com un
déu grec que maniobra amb els
humans per experimentar la finitud

La quarta novel·la de Pagès agafa el
tòpic literari del whist per a reflexionar
sobre les il·lusions perdudes amb un
hiperrealisme narratiu sorprenent
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el PHILIP NORMAN

John Lennon
ANAGRAMA, COLECCIÓN CRÓNICAS, 2010

Esta semana se ha cumplido el trigésimo aniversario de la muerte de
John Lennon, uno de los rostros más conocidos del siglo XX, cuyo mito
quedó marcado por su asesinato el 8 de diciembre de 1980, a la entrada del
edificio Dakota de Nueva York. Coincidiendo con la efméride, Anagrama ha
editado la biografía total que Philip Norman le ha dedicado, titulada John
Lennon y elegida por el Sunday Times como mejor libro de música de 2008.
El libro muestra el hombre que se esconde tras las canciones y tras la
leyenda póstuma, con sus luces y sus sombras.
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ANTÓNIO LOBO ANTUNES

El archipiélago del insomnio
MONDADORI, 2010

Una visión plural de la historia de tres generaciones de una misma familia del
Portugal rural, en la que se refleja una amarga huella del paso del tiempo y las
tormentosas relaciones entre sus miembros, todo narrado desde el punto de vista de
un autista. El autor portugués regresa con una narración en la que se reivindica como
escritor de las ensoñaciones y los trasfondos más ocultos de los seres vivos, y lo hace
tras vencer al cáncer a sus 68 años. El archipiélago del insomnio ahonda en los temas
de la familia y la naturaleza del hombre sin renunciar a su estilo singular, ambicioso y
pasional de entender su oficio de escritor.
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VICENÇ PAGÈS JORDÀ
Los jugadores de whist

Traducció de Flavia Company. XXXIX Premi Crexells
de Narrativa 2009. Pròleg d’Eloy Fernández Porta
JUNTANDO PALABRAS, BARCELONA, 2010.

Els jugadors de whist
EMPÚRIES, BARCELONA, 2009.�
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