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Una traducció
més literal d’A vi-
sit from the Goon
Squad, el títol ori-
ginal de la no-
vel·la de Jennifer
Egan, podria ha-

ver estat alguna cosa així com Una
visita de la brigada dels brètols. Tan-
mateix, El temps és un cabró, una fra-
se repetida diverses vegades tot al
llarg del llibre, és molt més encertat.
Sobretot perquè deixa clar des d’un
bon principi quin és el motiu central
de l’obra: els estralls que causa el pas
del temps en la vida de les persones,
les transformacions inevitables i im-
previsibles que es donen en la bio-
grafia d’un home o d’una dona du-
rant els anys que transcorren des de
la joventut exaltada fins a la madu-
resa, pletòrica o resignada, i la velle-
sa tediosa i decrèpita.

Construïda a partir de capítols
focalitzats sempre (o gairebé) en un
personatge diferent, podria llegir-se
com una típica novel·la de vides en-
creuades, oberta, calidoscòpica, po-
pulosa i molt folgada, en què els per-
sonatges apareixen, desapareixen i
reapareixen en els moments més in-
esperats o de les maneres més sob-

Mortaldats
del pas del temps
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CHICAGO L’ANY
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UN LLIBRE DE
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EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL tades. O podria llegir-se, també,
com un volum de relats, autònoms
però alhora subtilment vinculats els
uns amb els altres, amb un tema de
fons –la putada de fer-se gran– que
és comú a tots, amb una sèrie de re-
flexions recurrents i amb una gale-
ria de personatges que, en la majo-
ria dels casos, són protagonistes en
un episodi, secundaris en un altre i
no surten gens (o només de rampe-
llada) en el següent.

Per al meu gust, El temps és un ca-
bró resulta massa dispersa, en el seu
conjunt, per ser una novel·la del tot
reeixida. I cadascun dels tretze epi-
sodis queda massa enlaire o és mas-
sa poc contundent per acabar confi-
gurant un volum de relats prou sò-
lid, heterogeni però alhora coherent
i suggeridor. Això no vol dir que
l’obra sigui fallida. En absolut. Tot
i que és més autèntica que potent,
més vistosa que eficaç, El temps és
un cabró té força al·licients.

Per començar, és molt atractiu
un dels espais que retrata: el món de
la música, des dels explosius ambi-
ents del punk rock al San Francis-
co de finals dels 70, amb els seus tu-
guris inundats d’alcohol i heroïna i
els grups de noms extravagants, fins

a l’esquifidesa creativa i la voracitat
mercantilista d’avui, quan fins i tot
els professionals més predisposats
i honestos tenen la sensació que ja a
penes no es fa res de bo.

També és fascinant la tipologia
de certs personatges del llibre, els
més sucosos i carismàtics: velles
glòries del punk rock a qui veiem en
els seus moments àlgids, però tam-
bé a les hores baixes del moment
present. En aquest sentit, són des-
tacables Bennie Salazar, un expunk
que ara treballa a disgust com a
magnat de la producció, Bosco, un
músic en decadència que vol reviu-
re les glorioses bogeries de la joven-
tut encara que això li costi el ridícul
i la mort, i Lou Kline, productor i ca-
çatalents que ha passat de ser el rei
de la nit a estar postrat en un llit
d’hospital, víctima de dues embòli-
es. Egan va viure una temporada a
San Francisco en l’època que des-
criu i sembla que coneix de prime-
ra mà –sexe, drogues i rock’n’roll–
el material amb què treballa. Amb
tot, la part musical del llibre és no-
més això: una part. Molts episodis
estan protagonitzats per personat-
ges que estan relacionats de mane-
ra tangencial amb el món de la mú-
sica. Menys interessants, aquests
episodis mostren una mica conven-
cionalment una sèrie d’homes i do-
nes (Sasha, la cleptòmana, Dolly, la
publicista d’un genocida, Ted Ho-
llander, l’apassionat de l’art) errà-
tics, ferits o esperançats, atrapats en
el vaivé de la vida, acumulant pèrdu-
es, errors, naufragis sentimentals i
concessions de tota mena.

Potser li hauria convingut, a
Egan, reduir l’abast del seu enfoca-
ment: limitar el nombre d’històries,
donar joc a menys personatges
–concedir-los més recorregut– i re-
nunciar a abastar un arc temporal
tan vast, de quatre dècades. O això,
o escriure 300 pàgines més. Potser
així El temps és un cabró no seria
més prometedor en el que ofereix
que satisfactori en el que dóna.✒
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Aquest final d’any està sent
força prolífic respecte a
l’edició de textos d’autors

claus dels últims 50 anys que, per
una cosa o una altra, no van publi-
car-se en vida dels escriptors o van
ser rebutjats a posteriori. Anagra-
ma publicarà en breu Le Condotti-
ere, de George Perec, nom que no
surt als cànons però que esdevé
imprescindible per a tots els que
l’han llegit. Es tracta de la prime-
ra novel·la de Perec, inèdita tam-

sovint parlem de textos rebutjats
per ells de manera explícita, i que
alguna guineu o voltor de l’edició
han rapinyat. Fa uns anys, una crí-
tica va recuperar els poemes des-
cartats de la meticulosa Elizabeth
Bishop i es va armar un pollastre
considerable. Als Estats Units, sí.
Així que, si ets autors, creus en
l’art i vols construir el que es diu
un corpus, millor crema tot el que
consideris dolent. De l’inacabat,
d’altres t’ho acabaran.✒

bé a França. Tusquets acaba de po-
sar a les llibreries Sueño con muje-
res que ni fu ni fa, de Samuel Bec-
kett, també primer text del Nobel
irlandès, rebutjat en vida i que ara
surt de la tomba com si res. Mon-
dadori també ha tret El rey pálido,
de David Foster Wallace, obra que
va deixar inèdita a la seva mort.
Totes tres, per cert, només es pu-
bliquen en castellà. Tres autors
molt mal editats en català, si és
que en trobem alguna edició.

Sabem que Franz Kafka només
va publicar uns quants contes en
vida. O que el millor de Pavese
–que té moltes coses bones– és
L’ofici de viure, i que va publicar-
se un cop mort. O que el còsmic
2666 de Bolaño és també pòstum,
així com Rudiments de saviesa de
Miquel Bauçà o La mort i la prima-
vera de Rodoreda... Molts cops els
autors van deixar indicacions so-
bre el tracte de la seva obra un cop
desapareguts els seus cossos, però
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