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L’editorial Bro-
mera ha publicat
ja uns quants lli-
bres d’un dels pe-
sos pesants de la
narrativacontem-
porània,l’irlandès

John Banville (i també del seu alter
ego, l’autor de novel·les policíaques
Benjamin Black) i ara ens presenta la
seuaúltimanovel·la,Llumantiga.Per
descomptat, Banville i Black són el
mateixescriptor,icomparteixenpro-
clivitatstemàtiques,ticsestilísticsiel
que en podríem dir la sensibilitat de
fons, però cal advertir als seguidors
delsegonquehihaunadiferència,iel
mateix autor la resumeix així: tecle-
ja les novel·les de Black directament
al’ordinadorenunsquatreocincme-
sos, mentre que les que firma amb el
seu propi cognom les traça curosa-
mentambunaestilogràficail’ocupen

Última evocació del paradís
entre quatre o cinc anys. Potser Ban-
ville exagera una mica, però el con-
trast, amb tot, és prou indicatiu.
Aquesta, en qualsevol cas, és una no-
vel·ladeBanvilleambtotselsetsiuts:
densa, evocadora, amarga, reflexiva,
líricaicruel,ambunaprosaamorosa-
mentrepassadaireposada,quasifins
al sobrecarregament, fins a l’excés,
però sempre enlluernadora de tan ti-
bant i de tan plàstica. Quan Banville
fa literatura es dedica precisament a
això, i s’endinsa amb fluïdesa, però
també amb una aferrissada determi-
nació, en el gran estil que ha après
dels seus mestres, amb Vladimir Na-
bokov, James Joyce i Henry James al
capdavant,iambW.B.Yeatsnoenúl-
tim terme, perquè, en la llarga respi-
raciódelaseuaprosa,lapoesianopa-
ra mai gaire lluny. Crec que amb ai-
xò el lector de Black queda ja avisat
del que l’espera.

Llum antiga comparteix perso-
natges amb dues novel·les anteri-
ors, Eclipse i Shroud, no publicades
encara en català, fins on jo sé. No cal
haver-les llegides per seguir la pe-
ripècia argumental que ací es des-
clou, però qui ho haja fet entendrà
molt millor algunes de les subtra-
mes que ací es deixen entreveure
d’una manera un punt difusa. En
essència, la història és la següent:
un vell actor retirat recorda un epi-
sodi de la seua adolescència. Als
quinze anys, durant tot un estiu, va
viure una tòrrida història d’amor
(si aquesta és la paraula) amb la se-
nyora Gray, una dona d’uns trenta
anys, casada i mare del seu millor
amic. A aquest pla remot –que és el
principal– se’n superposen dos: la
filla del narrador es va suïcidar fa 10
anys en estranyes circumstàncies, i
el dolor i l’angoixa provocats per

Diguem-ho d’en-
trada, aquest és
un llibre per a se-
guidors de Nai-
paul, guanyador
del premi Nobel
de literatura l’any

2001. V.S. Naipaul és un escriptor
hindú de l’illa caribenya de Trinitat
que ha fet de la barreja de cultures
(l’índia, però també l’africana i l’es-
panyola, a més de la britànica) el
seu únic “tema literari”, el motor de
la seva vocació d’escriptor. És un
llibre, per tant, també per a aspi-
rants a escriptors, perquè s’hi par-
la de lectures àvides i de construc-
cions de mons literaris, però també
pot ser una lectura fonamental per
a qui s’interessi per l’apassionant
camp de la socioliteratura, si se’n
pot dir així: el conjunt de factors
històrics i sociològics que expli-

Naipaul: la mort
de l’escriptor de club

quen la tria d’uns temes literaris o
d’uns altres, una opció lingüística
o una altra. Ah, això últim ja sona
més. Els dubtes sobre la possibilitat
de “fer literatura” a partir de segons
què, o les inseguretats sobre els mè-
rits d’una cultura massa “petita i
desordenada” ressonen molt més
del que es pugui sospitar.

El llibre, com molts conjunts
d’assajos i pròlegs, és irregular. Té
capítols memorables, com el pròleg
i els tres primers, així com l’epíleg,
que és la conferència d’acceptació
del premi Nobel del 2001, al costat
d’altres que inclouen continguts
força repetits, i d’altres d’un interès
potser massa especialitzat, com ara
un pròleg a un llibre del seu pare.
Però en conjunt ofereixen una bi-
ografia intel·lectual completa de
l’escriptor, i gairebé una autobio-
grafia de l’home. El pare de Naipaul

va emigrar d’una comunitat hindú
molt tancada, es va instal·lar a la ca-
pital de l’illa i va arribar a ser peri-
odista del Trinidad Guardian. Aspi-
rava, ell també, a ser escriptor, però
només va aconseguir publicar un
llibre de relats, que el fill qualifica
de “massa local”. Hi ha pàgines il·lu-
minadores sobre la relació entre
l’escriptor i la societat on s’insereix,
sobre com una societat poc articu-
lada no ajuda a prosperar els seus
talents, sobre la “vergonya” que li
provocava, al jove aspirant a escrip-
tor, treballar amb un material que
no tenia una tradició sòlida i escri-
ta al darrere, amb referències sor-
prenents i molt significatives a la
llengua, que mai no va suposar un
problema: “La llengua anglesa era
meva; la tradició, no”. La frustració,
les dificultats per engiponar un
text. I llavors, la il·luminació: una
galeria vella i bruta, un home que hi
surt cada matí, s’asseu a la barana i
pregunta al veí de l’altra banda:
“Com va això, Bogart?” Aquesta fra-
se, un record fugaç d’infantesa, que
reflecteix el xoc de mons, de cultu-
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aquesta pèrdua encara l’obsedei-
xen. D’altra banda, en el present,
l’actor es troba sobtadament invo-
lucrat en el rodatge d’un film, on
coneix una bella actriu desorienta-
da que li recorda la filla (i que ara
té l’edat de la senyora Gray) i que
també ha patit una pèrdua.

Aquestes trames se superposen
d’una manera desdibuixada i vaga-
rosa, un fet que produeix una per-
sistent impressió d’irrealitat.
Aquesta irrealitat és deliberada. El
narrador és un home perplex. Algú
que s’ha passat la vida fingint la vi-
da dels altres i observant-los amb
atenta estranyesa per acabar des-
cobrint que no ha entès res, ni dels
altres ni d’ell, que el possible sig-
nificat de la seua pròpia experièn-
cia se li escapa, que els records són
tan evanescents i enganyosos com
els somnis, i que provar de recons-
truir el passat és com voler traçar
el mapa d’una jungla confusa on
res és al lloc que imaginàvem. A la
fi, no queda gaire més que un ma-
noll de preguntes incontestables i
una recança ubiqua.

El teixit de la trama, amb tot, no
és important en aquesta novel·la.
Algú ha escrit que qui té el do de la
prosa que llueix Banville no neces-
sita trames per a res. I en efecte, ens
fascina pàgina rere pàgina amb
l’exuberància espurnejant dels seus
paisatges, amb la minuciosa des-
cripció, alhora precisa i sorprenent,
de les coses, els gestos, les olors, els
mínims plecs d’un cos de dona, les
variacions de la llum al llarg del dia,
el meravellós i el quotidià entrella-
çats per l’orfebreria d’un verb rít-
mic, cadenciós, que s’estén per pe-
ríodes d’una amplitud vastíssima
que desafia constantment l’habili-
tat del traductor (que fa tot el que
pot, cal reconèixer-ho). I dins
aquesta prosa reverbera la llum au-
roral, mòrbidament innocent, de les
primeres festes de la carn; un bes-
llum imprevist, arriscat, fervorosa-
ment joiós, del gran estiu del món,
bruscament cancel·lat. Les paraules
de John Banville saben il·luminar
l’angoixa d’aquest últim record del
paradís perdut.✒

res i de persones que es donaven ca-
da dia en un carrer de Port-of-Spa-
in, és el que li va desencallar la car-
rera literària: és meravellosa la ma-
nera que té d’explicar com el ritme
d’aquesta frase, que era real, i de la
que ve a continuació, inventada,
van marcar, com un metrònom, tot
el ritme del seu primer llibre: “No
deixar que les paraules destorbin
massa, ser ràpid, afegir un detall
concret després d’un altre i, sobre-
tot, mantenir el to adequat”.

Ressona, també, el capítol que de-
dica a Kipling, a qui qualifica d’últim
exemplar d’una raça, la dels “escrip-
tors de club”: uns escriptors que es
tanquen en un lloc segur i només es-
criuen sobre qui pot entrar en aquell
club. Al cap del temps, la seva obra
es llegeix com una fotografia pàl·li-
da i limitada de la societat, molt més
complexa i rica, que haurien d’haver
representat. Contra ells, Naipaul es
reivindica com a escriptor que es-
criu per vèncer l’obscuritat, per con-
trarestar l’amenaça d’extinció de la
humanitat i perquè creu que al món
hi ha d’haver justícia.✒
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