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En realitat, això
no és una no-
vel·la, sinó una
guia turística.
Una guia turísti-
ca, naturalment,
no per al turista

normalet que va a passar una tem-
poradeta a Nova York i vol veure les
coses més típiques, sinó per a una
mena de turista culte, cool, amb pre-
tensions culturals i, sobretot, molt
políticament correcte. I el llibre
–diguem-ne així– és també un
exemple de promoció literària, com
només saben fer-ho aquests editors
dels quals tant hauríem d’aprendre:
els estatunidencs.

La solapa ens explica que aquest
autor, Teju Cole, va néixer a Nigèria
i es va establir a Nova York l’any
1992, que és escriptor, fotògraf i his-
toriador de l’art, que va debutar amb
una novel·la curta i que el llibre que

La ciutat
miscel·lània
de Teju Cole

TEJU COLE VA
NÉIXER A NIGÈRIA
L’ANY 1975, PERÒ
L’ANY 1992 ES VA
INSTAL·LAR A
BROOKLYN.
COMPAGINA
L’ESCRIPTURA DE
FICCIÓ AMB
ARTICLES A ‘THE
NEW YORKER’ I EL
‘NEW YORK TIMES’.
‘CIUTAT OBERTA’
ÉS LA SEVA PRIME-
RA NOVEL·LA

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL ens ofereix ara Quaderns Crema
–magníficament traduït per Xavier
Pàmies– ha estat guardonat amb
una pila de premis. Ens trobem amb
un debut beneït àmpliament per la
crítica: a les frases promocionals
fins i tot Muñoz Molina diu que li
hauria agradat escriure-la.

Vegem de què va aquesta mera-
vella. El protagonista és un psiquia-
tra resident en un hospital de Nova
York que una tardor decideix sortir
a passejar cada tarda. És un bon co-
mençament, no hi ha dubte: no tinc
res a fer i me’n vaig a passejar. Hom
es podria preguntar per què en Ju-
lius, el protagonista, espera a l’últim
any de carrera per anar a passejar,
però potser això ja és filar massa
prim. El que sí que sabem per les
primeres pàgines és que porta una
vida molt avorrida, sobretot quan
ens parla de les seves lectures: Bar-
thes, Ben Jelloun i els Telegrames de
l’ànima de Peter Altenberg, un es-
criptor vienès molt influent a la lite-
ratura de finals del segle XIX.

Les seves passejades tampoc és
que siguin gaire fascinants: és una
mena de flâneur, no a l’estil de Bau-
delaire, que inventa la ciutat mo-
derna com una mena de dipòsit
d’éssers decadents sobre els quals
basteix tota la seva poètica, sinó
amb aquesta observació objectivis-
ta que una època practicà Peter
Handke i que als Estats Units va re-
prendre Richard Ford a partir d’El
dia de la independència. Però no ens
enganyem, l’objectivisme té sem-
pre una intenció: en el cas de Hand-
ke i Ford, deixar palesa l’arbitrari-
etat tràgica de la vida; en el cas de
Teju Cole, crear-se un personatge
literàriament acceptable al món de
les lletres i a partir d’aquí... ja ho
veurem. Si en el cas de Richard
Ford i Peter Handke la descripció
apunta cap a un moment de reve-

lació que acaba il·luminant i –tot i
que no sempre– justificant el tedi
de moltes de les seves pàgines, a la
novel·la de Teju Cole no he vist res
semblant. Cole, això sí, i com sol
passar a moltes novel·les –o així són
anomenades– actuals, parla de tota
mena de coses: de Mahler, que sem-
bla que li agrada molt, de qui sent
La cançó de la terra, cosa que li per-
met regalar-nos unes quantes ob-
servacions sobre la peça, que al fi-
nal sent en directe dirigida –esclar–
per Simon Rattle; d’Idi Amin Dada;
dels quadres de John Brewster; de
Víctor Erice i El espíritu de la col-
mena. També el tarannà dels perso-
natges que circulen pel llibre per-
tany al mateix univers de correcció
política: el seu exprofessor de lite-
ratura; un refugiat de Libèria que
malviu a la ciutat, i, a l’episodi més
estrany de tots, en Khalil, un sim-
patitzant d’Al-Qaida que coneix a
Brussel·les –no ho havia dit, però
se’n va de vacances a passar 70 pà-
gines a Brussel·les–, i amb qui, diu
en Julius, li tocava “fer el paper de
l’americà indignat, encara que el
que sentís fos més tristesa que no
pas disgust”.

Potser se’m titllarà d’antiquat, pe-
ròsegueixopensantquelanovel·laha
de tenir una direcció que doni sentit
a tots els episodis i conformi la uni-
tatdelqueestàdispers.Lanovel·lade
TejuColeés–comtantesaltresd’avui
en dia– una successió d’episodis que
noportenacapsentit.Gairebéalfinal
delllibre,l’autorcitaunesparaulesde
Paracels: “Si l’obra d’art no conside-
ravalaqüestiód’unavidainterior,els
seus senyals exteriors serien buits”.
És exactament el que passa amb
aquesta Ciutat oberta, una novel·la
que amb el seu estil minuciós, fred i
apaivagat dilueix cap al món exteri-
or tot el que podria ser la interioritat
del narrador.✒
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Lliures o morts (Columna) és
una novel·la excepcional per-
què no és habitual que la li-

teratura catalana exposi la vida i
miracles d’un heroi dels de sem-
pre: valent, dur, resistent contra
les adversitats. Parlem d’Ermen-
gol Amill, un professor d’escola
del Pallars que combat contra les
tropes borbòniques de Felip V.

El llibre també és excepcional
perquè em costa trobar una no-
vel·la promocionada amb tanta
cura per part dels seus autors, els
periodistes Jaume Clotet i David
de Montserrat. La web és una mi-

na de coneixements i detalls histò-
rics, tan ben presentada que en
una setmana al carrer ja han esgo-
tat la primera edició i han rebut la
primera oferta per portar Ermen-
gol Amill al cinema. Clotet em
confessa que per al paper protago-
nista li agradaria comptar amb
Sergi López.

Demano a Clotet que m’expli-
qui com van descobrir la casa pai-
ral de la família Amill, a Bonestar-
re, un poblet de mitja dotzena de
cases al Pallars Sobirà. Clotet es-
tiueja a Gerri de la Sal, a tocar de
Bonestarre, i en una visita llampec

va trobar-se que al poble tothom
coneixia la llegenda d’Ermengol
Amill, i que a la casa pairal de la fa-
mília hi viuen descendents del
clan, “la desena o dotzena genera-
ció”, tot i que la masia ara es diu
Casa Mill. Els que hi viuen no són
descendents directes, ni del fill de
l’Ermengol a Viena –on s’exilià,
com milers d’altres catalans der-
rotats de la Guerra de Successió–
ni dels seus tres altres fills nascuts
a Agullana.

A Lliures o morts s’utilitza la
història oral sobre Ermengol Amill
que encara s’explica a Bonestarre.

El títol del llibre mereix un es-
ment especial. Lliures o morts es
basa en el lema “Viurem lliures o
morirem”, que s’escrivia a les ban-
deres negres dels resistents del
1714 a Cardona. Clotet era parti-
dari de titular Amill o Banderes ne-
gres, però De Montserrat i l’edito-
ra de Columna, Berta Bruna, opta-
ven per Lliures o morts. La discus-
sió va acabar solucionant-se amb
una votació a la seu del Grup 62 en
què havien de votar els empleats
de l’editorial. Finalment, el Ban-
deres negres de Clotet va perdre
amb només 2 vots a favor.✒
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