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Tom Wolfe, des-
prés de practicar
durant molts
anys el que ell va
anomenar nou
periodisme i con-
vertir-se en una

de les figures culturals més signifi-
catives dels 60, va debutar en el món
de la ficció el 1987 amb La foguera
de les vanitats: volia fer una reivin-
dicació de la novel·la tradicional en-
front de l’experimentalisme ja sen-
se sortida que havia castigat la nar-
rativa americana en els últims vint
anys. Wolfe parlava de Dickens com
a referent, i per prendre-li el pols a
l’eufòria dels 80 utilitzava Sherman
McCoy, un tauró de Wall Street que
de sobte s’enfrontava al mirall de-
forme del fracàs i la caiguda. Wolfe
va trigar onze anys a publicar la se-
gona novel·la, i encara la va fer més
gruixuda, amb més personatges i

Una foguera
amb molta vanitat
i poca llenya

VUIT ANYS
DESPRÉS DE ‘JO
SÓC CHARLOTTE
SIMMONS’, TOM
WOLFE PUBLICA
NOVA NOVEL·LA.
L’AUTOR NORD-
AMERICÀ, DE 82
ANYS, ÉS UN DELS
GRANS NOMS DEL
NOU PERIODISME I
ES VA CONVERTIR
EN ‘BESTSELLER’
AMB ‘LA FOGUERA
DE LES VANITATS’

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL més complexa, farcida de capítols
realment extraordinaris i situaci-
ons francament hilarants. Després
de Jo sóc Charlotte Simmons, a la
qual val més dedicar un discret si-
lenci, Wolfe torna a la càrrega amb
Bloody Miami, que és com s’ha tra-
duït en català, castellà i francès Back
to blood, una novel·la ambientada a
Miami, tan llarga com les anteriors,
potser amb no tants personatges,
però plena d’onomatopeies i de l’es-
til abassegador i torrencial que és
marca de la casa de l’autor.

Aquí tot gira al voltant de Nestor
Camacho, un policia cubà muscu-
lós. Com sempre en Wolfe, tot co-
mença amb una anècdota sense
aparent importància. Camacho sal-
va un immigrant il·legal que ha pu-
jat al pal major d’una embarcació
intentant colar-se als Estats Units,
amb una autèntica proesa atlètica.
Però com ja us podeu imaginar, no
és gratitud el que obté Camacho,
perquè com que el cubà ha estat de-
tingut abans que trepitgés terra, ara
no té dret a rebre asil, i serà depor-
tat. A més de l’odi del frustrat immi-
grant, Camacho veurà també com la
seva pròpia família el titlla de traï-
dor. Però no serà aquest el més pe-
tit del mals. Una mica més endavant
veurem com l’espaterrant Magdale-
na, fins fa poc la seva xicota, l’aban-
dona per anar-se’n amb el seu cap:
és infermera d’un metge especialit-
zat en addictes a la pornografia, tan
addicte, descobrirà Magdalena, com
els seus pacients. Per oblidar el met-
ge acabarà en braços de Koroliov, un
rus que ha donat una importantíssi-
ma col·lecció d’obres d’art modern
a la ciutat, fins al punt que ara és el
Museu d’Art Modern Koroliov, un
acte molt generós, tot i que les obres
siguin falses. I també ens trobarem
amb una família haitiana, el fill del
qual coqueteja amb una banda juve-

nil mentre la seva germana és el
pròxim projecte romàntic de Nes-
tor, que al mateix temps ha conegut
un periodista que es diu John
Smith, que vol destapar l’escàndol
dels quadres falsos del Koroliov. I
Nestor també es veu embolicat en
una detenció en què ell i un altre po-
licia (també cubà) profereixen
greus insults racistes contra uns
traficants de crac.

Com sempre passa amb Wolfe,
les trames s’emboliquen i anem
d’un lloc a l’altre en la muntanya
russa d’una incontinent logorrea.
Els seus dards enverinats (ara ja una
mica aigualits) apunten contra l’art
modern (“imaginació sense tècni-
ca”, diu citant Tom Stoppard), l’ob-
sessió pornogràfica actual, els rea-
lity shows, la impunitat amb què es
mou la màfia russa, la correcció po-
lítica, la divisió ètnica de les ciutats,
el món de riquesa i luxe construït
paral·lelament al “terrenal”, on re-
geixen unes altres regles i pocs hi te-
nen accés. Per desgràcia, el resultat
narratiu no és gaire afortunat. A la
novel·la li sobren moltes pàgines, i
si en els dos primers llibres de ficció
hi ha mitja dotzena de personatges
que es queden en la memòria, tots
els de Bloody Miami són d’electro-
encefalograma pla: mai tenim la
sensació de conèixer Nestor, i Mag-
dalena acaba sent una mena de nim-
fòmana a contracor. Els polis són
durs, els joves estúpids i els perio-
distes uns aprofitats, i Wolfe aposta
més pel desesperançat (i fals) realis-
me flaubertià, on tothom s’iguala en
la mesquinesa i l’estultícia. A la no-
vel·la li falta tensió, i el desenllaç és
precipitat, pobre i sense imaginació,
com si se li haguessin acabat les pi-
les abans d’hora. No tots els lectors
tindran la paciència i dedicació de la
traductora Marina Espasa, que tan
bé se n’ha sortit.✒
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EL SECRET DE...

Quedo amb Sergi Pàmies al
nostre barri per fer un cafè.
Arribo vint minuts tard.

M’agafa el cangueli. Com a ell la nit
quevasoparambPaulAuster.Estic
nerviósperquèarribotardisillegiu
el seu darrer recull de relats, Can-
çons d’amor i de pluja (Quaderns
Crema), tindreu la sensació que és
maniàtic de mena. I ho és, però no
tant com ho pot semblar al llibre.
També perquè Pàmies és un dels
meus autors i cronistes de capçale-
ra. Contra el que alguns poden pen-
sar, és proper, em tracta amb ama-
bilitat malgrat el retard i m’explica

més coses del que jo esperava, te-
nintencomptequearribotardique
l’emprenyoperexplicarsecretsque
ell per correu no sabia trobar.

Pàmies m’espera escoltant algu-
na cosa amb els auriculars. Ha de-
manat una aigua i una infusió. Pre-
gunto pel sopar amb Auster, el relat
que possiblement provoca més an-
goixa del llibre: ho passes mala-
ment, com ell ho va passar aquella
nit del 1994 a casa de l’autor nord-
americà. Pàmies estava molt nervi-
ós; al llibre ho exagera, però hi ha
una gran part de veritat. El sopar
era a Nova York, una reunió de fei-

na de la seva dona, editora a Espa-
nya de Siri Hustvedt, escriptora i
donad’Auster.Pàmiesvaestartens
i mut durant la vetllada, perquè ad-
mira Auster però sobretot perquè
patia per l’hora de tornar, de nit i a
NovaYork.Aleshoreseraunneurò-
tic de la seguretat: arreu hi veia
amenaces. Quan agafava un taxi,
sempre apuntava el número de ma-
trícula, i feia que els amics li tru-
quessin després a casa per garantir
que no li havia passat res.

Pàmies diu que, fent psicologia
d’anar per casa, arriba a la conclu-
sióqueaquestaporsistèmicalacau-

sava el trauma d’experimentar de
petit la vida a la clandestinitat amb
elspares,referentsdelPSUC.Totva
canviarquanvannéixerelsseusfills
i la por passa a ser patida amb els
nens. El relat del pare que espera
neguitós la filla a la porta de la dis-
coteca s’inspira en les seves vivèn-
cies.Finsaaquestllibre,Pàmiesha-
via evitat referir-se literàriament a
les seves experiències personals,
però va canviar de parer després de
llegir Diari d’hivern: “Vaig pensar
que si Auster parlava amb tanta na-
turalitat de la seva vida personal,
per què no podia fer-ho jo?”✒
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