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Més enllà recull
vint-i-dos textos
de no-ficció es-
crits per Jona-
than Franzen
(1959) entre els
anys 1998 i 2011.

La varietat dels materials –hauria
estat bé indicar la procedència exac-
ta de cada text– és molt notable. Hi
trobem tres reportatges periodís-
tics de llarg alè, una conferència, un
comentari lingüístic, un relat breu
i críptic, el discurs inaugural d’un
curs universitari, un elogi fúnebre,
una peculiar Entrevista amb l’estat
de Nova York, la narració de diver-
sos records personals i mitja dotze-
na de ressenyes literàries.

Un dels encants d’aquesta mena
de llibres, força habituals en la lite-
ratura anglosaxona, és que perme-
ten comprovar fins a quin punt és
versàtil i adaptable el talent dels au-

Un Franzen
de no-ficció

JONATHAN
FRANZEN
(CHICAGO,1959)
VA GUANYAR EL
PREMI NACIONAL
NORD-AMERICÀ
PER ‘LES
CORRECCIONS’
EL 2001 I NOU ANYS
MÉS TARD VA
TORNAR A
ARRASAR A MIG
MÓN AMB LA
MAGISTRAL
‘LLIBERTAT’

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL tors. Aquí, a més, estem parlant del
talent del responsable de dues de les
novel·les més ambicioses i relle-
vants de la literatura nord-america-
na recent: Les correccions i Lliber-
tat. Com a mínim, prometedor.

Tanmateix, com sol passar amb
els volums de naturalesa miscel·là-
nia, la qualitat dels textos de Més en-
llà és força desigual. Vull dir que, ai-
xí com n’hi ha de francament es-
plèndids, també n’hi ha uns quants
–la majoria– que si no estiguessin
ungits pel pedigrí autoral de la mar-
ca Franzen, no mereixerien gaire
cosa més que un cop d’ull ràpid.

Paradoxalment, entre els textos
de lectura més feixuga i més decebe-
dora hi ha El Mediterrani lleig, so-
bre la complicada lluita dels ecolo-
gistes de Xipre, Malta i Itàlia contra
la caça furtiva d’ocells, i El fraret xi-
nès, sobre l’impacte mediambiental
provocat pel desbordant desenvolu-
pament socioeconòmic de la Xina
d’avui. Dic que és paradoxal que
aquests dos textos siguin dels més
fluixos del llibre perquè són dels
més extensos, cosa que hauria de
propiciar el lluïment d’un autor de
llarg recorregut com és Franzen, i
també perquè giren al voltant de du-
es de les seves passions: els ocells i
l’ecologisme. Però el cert és que, a
banda d’unes quantes anècdotes cu-
rioses i d’estar escrits amb la prosa
sòbria i eficient característica de
l’autor, no passen de ser exemples
discrets de periodisme literari.

El tercer reportatge extens, en
canvi, és magnífic. És el que dóna tí-
tol al volum i és la peça de no-ficció
més famosa de Franzen. Impossible
de resumir en unes poques línies,
només direm que l’autor munta un
relat magistral a partir de la combi-
nació d’una sèrie d’ingredients ab-
solutament dispars, aparentment
irreconciliables: una forta crisi per-

sonal, el viatge a una illa perduda si-
tuada a la costa de Xile, l’evocació
del seu amic David Foster Wallace
i de la depressió brutal que el va por-
tar a suïcidar-se, una anàlisi perspi-
caç de l’art de la novel·la, una lectu-
ra en profunditat de Robinson Cru-
soe, i una reflexió sobre l’avorri-
ment i la necessitat que tenim de les
altres persones. Penetrant, melan-
còlic i emotiu, Més enllà és un re-
portatge vibrant i trasbalsador. Una
petita gran obra mestra.

Les millors pàgines del llibre són
les que Franzen dedica, aquí i allà,
a Foster Wallace, competidor lite-
rari i amic de l’ànima. Ple d’amor
però als antípodes de l’hagiografia,
ple de gratitud i admiració però al-
hora profundament enfadat i res-
sentit per la manera com va matar-
se, Franzen fa un retrat càlid però
implacable del creador de La broma
infinita: un home bo, vulnerable, re-
torçat i molt lúcid. Brillants i com-
movedores, les paraules dites al seu
funeral posen la pell de gallina.

De la resta de textos, destaquen
la conferència Sobre la literatura
autobiogràfica –excel·lent, ple de
sucoses informacions relacionades
amb la vida i la feina de Franzen– i
Només he trucat per dir-te que t’esti-
mo, dedicat a l’impacte de les noves
tecnologies en l’esfera afectiva de la
nostra quotidianitat. Pel que fa a les
notes sobre llibres, cal dir que són,
només, interessants. Franzen co-
menta, sovint reivindicativament,
obres de Frank Wedekind, Paula
Fox i Alice Munro, entre d’altres.

Potser el més valuós de Més enllà
és la imatge que permet construir
del mateix Jonathan Franzen: un
home enemic de les modernors, in-
tel·ligent però alhora empàtic, sen-
sible i pudorós, turbulent però no
turmentat. I molt més bon novel·lis-
ta que escriptor de no-ficció.✒
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EL SECRET DE...

La vall d’Aude, als Pirineus
orientals francesos, és un niu
de llegendes literàries corte-

sia dels càtars. El producte càtar
més massiu de la història va arri-
bar el 2003 de la mà de Dan Brown
i el seu El codi Da Vinci (Labutxa-
ca). Com que el contingut de la no-
vel·la és a bastament conegut, i
com que també ho són les fonts bi-
bliogràfiques que Brown va utilit-
zar, explicaré un secret que té a
veure amb les conseqüències d’El
codi Da Vinci.

Els municipis de l’Aude són vi-
les tranquil·les, de pocs centenars

de veïns, com a molt amb dos bars
que tanquen d’hora, ben d’hora,
horari Guardiola. Els carrers són
tots estrets i els turistes apareixen
en comptagotes, excepte per Ren-
nes-le-Chateau. Aquest poble és
cabdal en El codi Da Vinci però de
manera indirecta, no hi surt es-
mentat. L’església de Rennes-le-
Chateau i el capellà Bérenger Sau-
nière són pedres angulars de les
teories de la conspiració que
Brown desenvolupa a la novel·la.
Saunière va passar de ser pobre a
ric d’un dia a l’altre i la llegenda
diu que és pels tresors bíblics que

hi ha amagats a l’església. Ni el po-
ble, ni l’església, ni Saunière sur-
ten esmentats a El codi Da Vinci
però hi ha un homenatge a Sauni-
ère: l’avi de la protagonista de la
novel·la porta aquest cognom.

El més fascinant de tot plegat,
sociològicament parlant, és la re-
alitat actual de Rennes-le-Cha-
teau: s’ha convertit en una mena
de Disneyland dels que volen creu-
re en els misteris d’El codi Da Vin-
ci. Al municipi s’hi arriba per una
carretera comarcal estreta i de
girs interminables. Rennes-le-
Chateau és un lloc màgic, fins i tot

hi ha cartells de l’Ajuntament que
ho indiquen. Hi viuen un centenar
de persones però hi ha dos pàr-
quings per a autobusos, mitja dot-
zena de restaurants, llibreries i
màquines de venda de begudes.
L’església fins fa un parell d’anys
encara s’obria al públic sense res-
triccions. Ara per accedir-hi cal
demanar número, com a la peixa-
teria. D’un cas així, un llibre que
revolucioni un poblet, no en conec
cap. I malgrat que molts ho ne-
guin, tot escriptor voldria escriu-
re un Codi Da Vinci per tenir prou
recursos i fer el que li roti.✒
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