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Tot i que Alan
Bennett no va co-
mençar a publi-
car narrativa fins
fa relativament
pocs anys, és un
veterà autor tea-

tral, de qui a Barcelona vam poder
veure Els nois d’història, dirigida i
interpretada per Josep Maria Pou.
També és molt recomanable l’edi-
ció en devedé dels texts dramàtics
que va escriure per a televisió, on a
més d’un parell de monòlegs anto-
lògics hi trobem una peça sobre
Proust, interpretada per Alan Bates
(de qui Bennett era gran admirador
i a qui considerava, crec que amb
raó, un dels actors anglesos més in-
fravalorats), i una altra sobre Kafka
amb Daniel Day-Lewis. La seva no-
vel·la més coneguda en català és
Una lectora poc corrent, en què rela-
ta la inversemblant i sobtada afició

Grolleries de
la vida moderna

DRAMATURG I
GUIONISTA, ALAN
BENNETT (LEEDS,
1934) VA DEBUTAR
TARD EN LA
NARRATIVA.
DESPRÉS D’‘UNA
LECTORA POC
CORRENT’ I ‘AMB
UNA MÀ DAVANT I
L’ALTRA AL
DARRERE’, PUBLICA
DUES NOVES
NOVEL·LES CURTES,
‘INDECÈNCIES’

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL per la lectura de la reina d’Anglater-
ra, afició a la qual arriba, com acos-
tuma a passar en el món anglès, per
no quedar malament. En aquesta
novel·la curta, igual que en les seves
peces sobre Proust i Kafka, Bennett
demostra l’habilitat per observar
des d’un punt de vista inesperat, per
ficar-se en vides prou conegudes
aportant algun detall imaginatiu
que ens mostri la seva essència sen-
se caure en el tòpic. Amb Empúries
també ha publicat Amb una mà al
davant i l’altra al darrere (2012).

Indecències, el seu últim llibre en
prosa, reuneix dues novel·les curtes
o relats llargs que tenen en comú la
cosa més indecent del món: el se-
xe. (I em pregunto si no hauria es-
tat millor traduir el títol original,
Smut, per una paraula més contun-
dent, com Grolleries o Brutors). En
el primer relat, el més llarg, titulat
El rejoveniment de la senyora Do-
naldson, ens relata la curiosa histò-
ria de la tal senyora Donaldson,
que, després de la mort del marit,
troba una ocupació remunerada (el
difunt no la va deixar gaire ben ar-
reglada) com a “representadora” de
malalties en un hospital veí (potser
alguns recordaran el personatge de
Kramer de la sèrie Seinfeld fent el
mateix en un episodi), un ofici que
exerceix amb tanta traça que aca-
ba sent la representadora més valo-
rada pel doctor Ballantyne, que, a
més, també valora la seva part més
carnal. Potser algú dirà que és fàcil
fer humor en un hospital, però és
que Bennett ho fa molt bé, i li per-
met mostrar-nos aquesta nova for-
nada de metges que ara surten de
les facultats (i que potser més d’un
s’ha trobat a l’ambulatori) amb pot-
ser bona preparació tècnica, però
poca volada humana. Però no hi ha
res groller en tot això. La grolleria
ve de la banda de l’altra activitat de

la senyora Donaldson: també lloga
habitacions. I té com a llogaters una
parella joveneta que li proposen
una cosa bastant singular: com que
sempre van curts de diners, ¿li po-
drien pagar en espècies? I aquestes
espècies, més contemplatives que
altra cosa, fan que evoqui les seves
relacions amb el difunt senyor Do-
naldson: “Les poques nits (i sempre
eren nits) en les quals la senyora
Donaldson havia tingut ocasió de
cridar, el senyor Donaldson havia
hagut de parar, perquè deia que allò
el distreia”. I sense desvelar res
més, només afegiré que la senyora
Donaldson acaba rejovenint.

L’empara de la senyora Forbes és
una perfecta mostra de l’art que mi-
llor domina Bennett: l’el·lipsi. És tal
la seva habilitat que només necessi-
ta 55 pàgines per contar la història
d’un gran narcís, Graham Forbes,
un bisexual que quan fa l’amor ha de
tenir sempre un mirall a la vora,
perquè sap que, dels dos, és a ell a
qui més paga la pena mirar. Però el
seu matrimoni amb la Betty, una
noia molt menys atractiva (i una mi-
ca més gran) que ell, el portarà a co-
nèixer els plaers de la vida conjugal,
en una paròdia de matrimoni en què
serà ella qui al final farà valer un ele-
ment que ell havia passat per alt: la
intel·ligència. I, per contrast, serà
l’estupidesa del Graham el que el
portarà a acabar sent víctima d’un
xantatge. L’habilitat amb què està
trenada la història, els hilarants di-
àlegs, la caracterització ràpida, de-
mostren una vegada més que la bre-
vetat és sempre una virtut.

I acabaré amb un presagi: no crec
que aquest 2013 ens porti res més
divertit i brillant que aquestes du-
es novel·les curtes, servides amb
una traducció d’Ernest Riera que hi
reprodueix perfectament la ironia
i l’estil juganer de Bennett.✒
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EL SECRET DE...

La nord-americana Liz Castro
és un dels nous referents del
nacionalisme català. Sense

voler-ho, potser per manca de per-
sonal a l’altra banda de l’Atlàntic,
els sectors més actius del sobira-
nisme l’han elevat a l’estrellat. El
seu voluntarisme a favor de la in-
dependència és inesgotable. La
darrera aportació és el llibre
What’s up with Catalonia (publi-
cat a Catalonia Press, la seva edi-
torial), un recull de 35 assajos que
expliquen al món la història de Ca-
talunya i per què hauria de ser un
estat. Tot ho ha fet ella: coordinar

els assagistes, recaptar els diners
i fins i tot convèncer el president
Mas perquè li prologui el llibre.
Però la vida de Castro va més enllà
de la causa independentista, i és
fascinant.

Viu en una granja a Massachu-
setts –l’estat dels EUA en què, ca-
sualitats, s’emmiralla Mas–, on
escriu llibres d’informàtica de
gran difusió i reconeixement.
L’autora m’explica que està escri-
vint dos nous manuals, un sobre
EPUB3 –“El format estàndard per
a llibres digitals”, m’aclareix– i un
altre sobre com crear e-books amb

Javascript. Castro també ingressa
alguns diners de l’explotació de la
granja. Té gallines i ovelles, sobre-
tot per vendre’n la llana. Ha tingut
vaques i cabres per munyir, i un
criador de pollastres que ella ma-
teixa matava. “No és terrible, pe-
rò tampoc és gaire divertit”, pre-
cisa. El més sucós, per com ho des-
criu, és l’hort, amb 40 arbres frui-
ters. Castro em destaca que la seva
devoció són les carabasses, “pels
seus colors i formes estranyes”.

La seva dèria per Catalunya co-
mença a finals de la dècada dels
80. Abans de quedar-se a viure sis

anys a Barcelona el 1987, Castro ja
havia visitat la Universitat Cata-
lana d’Estiu. De fet, ella només te-
nia previst quedar-s’hi uns mesos,
però al Club de Go de Gràcia –el go
és un joc de taula xinès– va conèi-
xer l’home que acabaria sent el seu
marit. La seva veneració per tot
allò que és català la va portar a fer-
se sòcia de l’Orfeó Català i cantar
al Palau de la Música. El seu ma-
rit també es independentista, i de
tant en tant té atacs de gelosia per
la seva fama. “Tots dos sabem que
és perquè sóc americana, la qual
cosa no té gaire mèrit”.✒
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