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Dos homes en
una habitació, un
de blanc i un al-
tre de negre. El
blanc acaba d’in-
tentar suïcidar-
se llançant-se so-

ta un tren de rodalia: el Sunset Li-
mited que dóna títol al llibre. El ne-
gre l’ha salvat. Ara són a casa d’ell
i el que hi ha en joc és la salvació de
l’ànima del blanc. No sabem el nom
de cap dels dos. A poc a poc es van
caracteritzant per les seves postu-
res vitals i la seva història. El negre
és un expresidiari que va portar
una vida delictiva –que no coneixe-
rem– i que va fer coses molt dolen-
tes –que tampoc no sabrem–, i que
un dia, després de ser cosit a gani-
vetades, va veure Déu o, més ben
dit, Déu li va parlar. A partir d’ales-

O estimes el teu
germà o acabes morint

hores es va convertir, va acceptar
Déu i ara viu en un barri marginal,
rodejat de ionquis i delinqüents,
als quals ajuda de la manera que
pot, i en un pis on no hi té res per-
què tot l’hi roben. Ha arribat al
“pou de la fe pròpiament dita i ja no
ha de seguir buscant”.

La seva, naturalment, no és una
postura intel·lectual, per la qual co-
sa, ¿qui millor que un professor
universitari dels que donen moltes
voltes a les coses per enfrontar-
s’hi? El blanc és un home al qual,
suposem, no li falta materialment
res: se sorprèn que el negre, una
persona recta i assenyada –en el
moment de l’acció–, accepti viure
en aquell barri i en aquelles condi-
cions, i la seva postura es podria re-
sumir en el fet d’haver comprès que
al món no hi ha bondat ni salvació.

Catedràtic de grec a la
Universitat Autònoma
de Barcelona, Francesc

J. Cuartero (Alacant, 1941) ha
fet una aportació considera-
ble a la divulgació del llegat
hel·lènic: a més d’assumir el
repte de versionar en català
L’expedició dels deu mil, de
Xenofont, El rapte d’Hèlena,
de Col·lut, i Biblioteca, de
Pseudo Apol·lodor, s’ha en-
carregat dels dos volums de
Faules d’Isop, un autor que tot
i haver viscut durant el segle
VII aC encara és llegit sense
complicacions i amb molt in-
terès, probablement a causa
de la naturalesa enigmàtica i
breu del gènere que inaugura.

Després de fer una repassa-
da històrica a l’inici del volum,
que recull les primeres 150
meravelles d’Isop, el mateix
Cuartero prova una definició
“tan àmplia i provisional” del
gènere com la següent: “La
faula és un relat breu, en pro-
sa o en vers, amb una finalitat
didàctica (moral, exhortativa,
satírica o simple asserció
d’una veritat) i exposat mit-
jançant una acció dramàtica
de caràcter al·legòric de la
qual s’extreu una conclusió,
explícita o implícita”. A les
faules isopianes abunden gui-
neus, anyells, gossos, coco-
drils, cabres, rossinyols, es-
parvers i algun humà, com
aquell astrònom que es mira-
va el cel mentre passejava dis-
tret i acaba caient en un pou:
“Amic, ¿tu que vols veure què
hi ha al cel no veus què hi ha a
la Terra?”✒
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El cel
i la Terra

Ell només hi veu una “pèrdua gra-
dual de la fantasia”; veu –o almenys
ho creu així– la vertadera essència
del món en el patiment. I la pregun-
ta que es fa és: per què al cristianis-
me hi ha tants camins dolents i no-
més un de bo? Tot plegat no és una
mica desequilibrat?

Cormac McCarthy (Providence,
1933) és un dels autors més recone-
guts de la literatura nord-america-
na actual i deu la seva fama sobretot
a Meridià de sang i a les dues no-
vel·les que s’han adaptat al cinema:
No és país per a vells (dirigida pels
germans Coen) i La carretera (diri-
gida per John Hillcoat). La seva lite-
ratura, sovint comparada amb la de
William Faulkner, retrata la dure-
sa de la frontera en una mena de
westerns moderns, i de vegades cau
en un tremendisme ultraviolent
més propi de Camilo José Cela que
de Faulkner. El Sunset Limited, tot
i que l’edició espanyola no ho es-
menti enlloc, és una obra de teatre,
la segona de la seva carrera, després
de The Stonemason (1995). Publica-
da en anglès el 2006, Tommy Lee
Jones en va dirigir una adaptació
per a la televisió, interpretada per
ell mateix i Samuel L. Jackson.

El Sunset Limited és una obra
clàssica de tesi ambientada, això sí,
en un entorn poc convencional.
L’enfrontament del punt de vista
del blanc i del negre queda perfecta-
ment contrastat des del principi, tot
i que la batalla dialèctica que n’és
l’argument sembli que porta sem-
pre al carreró sense sortida de les
persones que, de fet, no tenen res en
comú. El negre va decidir en cert
moment dedicar-se a ajudar els al-
tres i s’insinua que podria tractar-se
d’un àngel. Al blanc, els altres no li
importen gens. Ha viscut sempre
intentant trobar un sentit intel·lec-
tual a l’existència i, tot i que no co-
neixem les seves circumstàncies
amb detall, la intuïm egoista i buida.
Malgrat que el negre intenti fer-li
veure els moments màgics de la vi-
da en què tot sembla que encaixa, la
bena del blanc li impedirà entendre
que aquell ben bé podria ser un dia
màgic, i al final no li quedarà més re-
mei que acceptar la revelació que, a
la vida, o estimes el teu germà o aca-
bes morint.✒
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Amb Criatures d’un altre planeta
(La Magrana, 2008), la perio-

dista Elisabet Pedrosa va contribu-
ir a divulgar socialment la síndrome
de Rett a partir d’explicar les vivèn-
cies amb la seva pròpia filla, afecta-
da per aquesta malaltia. Quatre anys
després, Pedrosa s’ha decidit a expli-
car la història d’amor –“compendi
de veritat i ficció”– entre l’Elsa i el
Rubi, un jove sikh que treballa en
una fruiteria just al davant de casa de
la protagonista.
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“El sobreconsum material dei-
xa una part cada vegada més

important de gent en la misèria i no
assegura tampoc un benestar verita-
ble a la resta”. L’economista Serge
Latouche (París, 1940) comença
d’aquesta manera la seva defensa del
decreixement. Redefineix la felicitat
com a “abundància frugal en una so-
cietat solidària”. Aquest és el segon
títol de Latouche que apareix a la in-
teressantíssima col·lecció Gaia
d’Edicions 3i4.
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Fa uns anys, Adrià Pujol Cruells
va publicar a CCG Edicions una

biografia de Joseph Pujol, el petò-
man catalanomarsellès que es va
guanyar la vida amb les habilitats so-
nores del seu esfínter. A Escafarlata
d’Empordà s’endinsa en el terreny
autobiogràfic: proses curtes i poe-
mes li permeten mirar cap enrere i
construir un llibre singular, de lec-
tura voraç, escrit per algú que de pe-
tit va decidir que “no volia ni ser fa-
mós ni tenir massa terra a l’Havana”.
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