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Segons Harold
Bloom, els no-
vel·listes vius més
importants dels
Estats Units són
Philip Roth, Don
DeLillo, Cormac

McCarthy i Thomas Pynchon. El sa-
viautord’Elcànonoccidentalse’ndei-
xa un, tan indiscutible com els es-
mentats, o més i tot. El seu nom és
E.L. Doctorow (Nova York, 1931).

Més regular que Roth i DeLillo,
menys gratuït i més intens que
Pynchon, i més versàtil i modern que
McCarthy,Doctorowhaelaboratuna
de les obres novel·lístiques més per-
sonals, heterogènies i coherents de la
segona meitat del segle XX i principis
del XXI. Una llista selectiva dels seus
títols més memorables hauria d’in-
cloure The book of Daniel, Ragtime,
Billy Bathgate i La gran marxa (tots
excepte el primer magníficament pu-
blicatsperEdicionsde1984).Escrites

E.L. Doctorow,
tot el talent del món

amblasevaprosamarcadelacasa,ro-
busta i tibada i veloç, les quatre no-
vel·les exemplifiquen a la perfecció
tota l’audàcia i tot el virtuosisme de
Doctorow a l’hora de mesclar la gran-
diositat del fresc històric d’alè èpic i
l’exploració incisiva de la intimitat
dels individus, il·lustres o anònims,
que el poblen i/o el protagonitzen.

A més de la novel·la, Doctorow
també ha cultivat l’assaig i, en me-
nor mesura, el relat breu. Tot el
temps del món recull dotze relats
apareguts originàriament en dife-
rents revistes. Per a aquells lectors
que no estiguin familiaritzats amb
l’autor, constitueix una excel·lent
via d’entrada a la seva obra. Certa-
ment, cap de les narracions aquí
aplegades presenta un dels trets bà-
sics de la novel·lística de Doctorow:
la narració entesa com a simulacre
històric o crònica falsejada, és a dir,
com la recreació d’uns esdeveni-
ments reals que l’autor conta, no tal

El quart llibre de l’Eneida
–inici del segon volum
de la traducció que Mi-

quel Dolç va fer per a la Bernat
Metge– comença amb una
confessió d’amor: Dido, reina
de Cartago, “es consumeix en
un foc secret”, captivada per
Enees. “L’incessant valor de
l’heroi i la noble esplendor de
la seva nissaga li obsedeixen el
pensament; li resten clavats al
cor els seus trets i les seves pa-
raules, i la cuita amorosa no
dóna plaent repòs als seus
membres”, escriu Virgili.
Enees ha explicat durant el se-
gon i tercer llibre la caiguda i
el saqueig de Troia: el relat ha
subjugat la reina, que encara
no ha aconseguit oblidar del
tot el seu marit difunt, Siqueu.
D’això se n’encarregaran les
deesses Juno i Venus, que
pacten que l’heroi acabi ren-
dint-se als encants de Dido.
Quan Júpiter s’adona de la fe-
ta –consumada en una cova
durant una tempesta ben
oportuna– envia el seu mis-
satger Mercuri per recordar a
Enees que és l’escollit per fun-
dar Roma, i que no pot per-
llongar sine die la seva estada
a Cartago.

Mancada del seu estimat,
la resposta de Dido és contun-
dent: “He acabat de viure i he
acomplert el camí que m’ha-
via traçat la fortuna: i ara,
gran, baixarà la meva ombra
sota la terra”. Dido se suïcida
clavant-se una espasa. Al se-
gle XVII d’aquest amor fatal
Henry Purcell n’escriuria una
òpera inflamada.✒

ELS CLÀSSICS

JORDI NOPCA

Un amor
suïcida

com van ocórrer sinó com la lògica
i les necessitats de la pròpia ficció li
imposen. Això s’explica per les di-
ferències que l’autor veu –ho expli-
ca al prefaci– entre el gènere de la
novel·la, l’escriptura de la qual com-
porta una exploració i una desco-
berta, i el del conte, que urgeix a fi-
xar-lo tal com ve donat. Més enllà
d’aquesta mancança, que és signifi-
cativa però que no afecta la qualitat
de l’obra, la majoria de relats de Tot
el temps del món són representatius
de la literatura de Doctorow en tres
aspectes destacables. El primer de
tot, i el més obvi, és la varietat i la in-
tensitat de les passions humanes
–gelosia, amor, odi, cobdícia– que
s’hi despleguen: a Edgemont Drive i
a Willi, per exemple.

El segon aspecte és l’habilitat de
l’autor per contar en poques pàgi-
nes –el·lipsis i suggeriments, o en
ocasions un ritme frenètic– l’evolu-
ció de la biografia i/o els canvis de
caràcter d’un determinat personat-
ge. En són mostres, d’això, el tre-
mendista però emocionant Jolene:
una vida i, també, El caçador, menys
exhaustiu i justament per això més
inquietant, un exemple rodó de la
teoria de l’iceberg hemingwayana.

El tercer aspecte pròpiament doc-
torowià del volum és el desfici, la in-
adaptació, de molts dels personatges,
els quals no es troben còmodes en el
seu entorn, ja sigui perquè se senten
sobrepassats i en perill (Assimilació),
perquè hi estan en conflicte (Wake-
field,unaversióampliadadelrelatho-
mònim de Hawthorne) o perquè una
experiència traumàtica o un desequi-
libri interior els ha escindit de tot el
que els envolta (Tot el temps del món).

Narrador de raça, mestre en l’art
de dosificar la informació per crear
inquietud i estranyesa, expert co-
neixedor de la condició humana,
E.L. Doctorow és especialment ma-
gistral quan enfronta els seus perso-
natges a uns dubtes seriosos i im-
portants, com el sacerdot de Roba-
tori, llavor de la novel·la City of God,
o bé quan els aboca a situacions in-
sòlites, com és el cas del protagonis-
ta de Walter John Harmon, una ex-
ploració tan intel·ligent com terro-
rífica de l’obtusitat del fanatisme.
Ras i curt, llegir Doctorow és llegir
un clàssic viu.✒
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Fins que passi la teva fúria és el
quart crim al cercle polar Àrtic

amb què Asa Larsson segueix ampli-
ant el seu cercle de lectors. Amb el
milió d’exemplars superat, Larsson
presenta una nova novel·la en què la
fiscal Martinsson i la inspectora An-
na Maria Mella investiguen un cas
d’assassinat en què la col·laboració
sueca amb el Tercer Reich durant la
Segona Guerra Mundial fa acte de
presència. El passat no es pot man-
tenir sepultat per sempre.

Fins que passi
la teva fúria
ASA LARSSON
Columna

J.N.L’APARADOR

FICCIÓ

Aquestes són algunes de les de-
claracions que Pilar Rahola ha

fet al periodista Marc Pérez: “Cada
vegada serà més difícil de sostenir la
monarquia i la petició que alguns
fem des de sempre d’un referèndum
sobre la seva continuïtat serà inevi-
table”. “Sempre he dit que ERC pa-
teix la síndrome de Saturn i devora
els fills”. “Sóc forta perquè la meva
vida familiar és molt forta”. Estruc-
turat temàticament, el llibre detalla
els punts més polèmics de Rahola.

Què pensa
Pilar Rahola?
MARC PÉREZ
Dèria editors

NO-FICCIÓ

Avery Monsen i Jory John han
dibuixat i escrit un petit i delici-

ós volum que vol reflexionar amb
humor sobre la mort. Textos mí-
nims, irreverència i tendresa. L’edi-
torial recomana que els menors de
14 anys no s’hi acostin. Tenen els
seus motius: a Tots els meus amics
són morts hi surt un dinosaure a
punt d’extingir-se, un mitjó que es
lamenta d’haver perdut la seva pare-
lla i un ancià que recorda els com-
panys de generació morts.

Tots els meus
amics són...
A. MONSEN I J. JOHN
La Galera
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