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Si hi ha un escrip-
tor que ha assolit
un indiscutible
estatus de mite en
la literatura nord-
americana de fi-
nals del segle XX i

principis del XXI és David Foster
Wallace. Els motius de la mitificació
tenen a veure tant amb l’obra –fas-
cinant fins i tot quan se’ns escapa,
ens avorreix o ens desborda– com
amb la personalitat –molt brillant i
vulnerable– i la biografia –marcada
per una persistent depressió que el
2008 el va abocar al suïcidi.

Tenint en compte la magnitud i la
rellevància de Foster Wallace, es
pot dir sense por de resultar exage-
rat que no disposar de cap dels seus
títols en català era el símptoma
d’una anomalia preocupant. Amb
l’aparició de L’escombra del sistema,
Periscopi hi ha posat remei. Només

La primera
aventura de David
Foster Wallace

‘L’ESCOMBRA DEL
SISTEMA’ ÉS EL
PRIMER LLIBRE DE
DAVID FOSTER
WALLACE QUE ES
TRADUEIX AL
CATALÀ.
PERISCOPI
S’ATREVEIX AMB
EL DEBUT D’UN
DELS NOMS CLAUS
DE LA FICCIÓ
NORD-AMERICANA
DE LES ÚLTIMES
DUES DÈCADES

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL per això ja mereix un lloc d’honor en
la història recent de l’edició del pa-
ís. Publicada per primer cop el 1987,
quan l’autor tenia només 25 anys,
L’escombra del sistema va ser el seu
debut literari. Potser inevitable-
ment, s’hi noten les influències de
dos dels seus ídols: DeLillo, de qui
agafa els diàlegs desconcertants i la
prosòdia hipnòtica, i Pynchon, de
qui emula el gust per les conspira-
noies inextricables i l’excentricitat
nominal de molts dels personatges
(Neil Obstat, Andy Wang-Dang
Lang, Norman Bombardini…).

Que s’hi trobin les empremtes
dels seus mestres no vol dir, en qual-
sevol cas, que no s’hi puguin rastre-
jar, també, molts dels temes i dels
trets d’estil que, amb el pas del
temps, es convertirien en marca de
la casa de l’autor. Aquests són els
més importants: la varietat de ma-
terials narratius amb què està cons-
truïda la novel·la; la prosa de llarg
alè, prolixa i exhaustiva, encara sen-
se les famoses i interminables notes
a peu de pàgina de l’obra posterior
però ja plena de digressions i inci-
sos; un entramat argumental que
creix dins el marc d’una estructura
molt folgada; els canvis de to i de rit-
me, que de vegades es concreten en
una prosa morosa i detallista i a ve-
gades en una d’hiperbòlica i accele-
rada; la comicitat que prové de la
grandiloqüència i, en contraposició,
l’emotivitat i l’empatia que genera
el que és patètic i grotesc; i, final-
ment, les compulsions, les manies
i els trastorns d’uns personatges fe-
rits, potser desequilibrats.

Provar de resumir l’argument de
L’escombra del sistema és com enca-
bir el mar dins una piscina: impossi-
ble. Els protagonistes són la Lenore
Beadsman, una telefonista que se
sent més “un fenomen verbal” que
no pas una persona de carn i ossos,

i l’editor Rick Vigorous, el seu ena-
morat, que no para de contar-li his-
tòries i és víctima d’una gelosia ex-
trema. Entre desorientats i indefen-
sos, la Lenore i en Rick pul·lulen per
unes pàgines on també hi ha la mis-
teriosa desaparició de 26 ancians,
una centraleta de telèfons on es
mesclen les línies de diferents em-
preses, l’allargada ombra de Witt-
genstein, una ciutat en forma de
Jayne Mansfield, una cacatua molt
loquaç, l’ambient esbojarrat de la
Universitat d’Amherst als anys 80,
un home “enorme, grotesc i repug-
nant” que aspira a ser prou obès per
ocupar l’Univers sencer...

Mentre llegeix, el lector va os-
cil·lantentrelafascinacióieldescon-
cert, i no para de qüestionar-se l’obra
que té entre les mans: ¿és un tour de
force majestuós contra les convenci-
onsdelgèneredelanovel·laobéésun
exemple de ficció tan vistós com buit
i descontrolat? ¿Què separa l’exube-
rànciaestilísticadelalogorrea?¿Qui-
nadiferènciahihaentrel’originalitat
valenta i l’extravagància gratuïta?
¿Finsaquinpuntlesestructuresdes-
conjuntades i obertes són una aposta
agosarada a favor de la complexitat i
no una manera sofisticada però fàcil
d’amagar una pedestre capacitat
compositiva?

Tant si agrada (o interessa) com
si no, la proposta de Foster Walla-
ce té una virtut que no es pot regate-
jar: la de concebre i oferir l’escriptu-
ra com una aventura apassionant.
Més cerebral i audaç que substanci-
osa i intensa, L’escombra del sistema
constitueix una experiència lectora
plena de matisos, contradictòria pe-
rò enriquidora. És cert que deixa el
regust agredolç dels debuts literaris
molt ambiciosos però no del tot re-
eixits. Tanmateix, val la pena de lle-
gir-la. A més, la traducció de Ferran
Ràfols Gesa és espectacular. ✒
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Arthur Brooks és un dels pen-
sadors de referència de la
dreta nord-americana. Al

seu únic llibre publicat a Espanya,
La batalla (Planeta, 2011), Brooks
argumenta com el 70% de la pobla-
ció dels EUA, que segons ell és libe-
ralconservadora, pot guanyar la
partida al 30% socialdemocràta.
Aquests últims, tot i ser una mino-
ria, lideren avui el país amb Barack
Obama de president i les elits del
país. Brooks és president de l’in-
fluent think tank American Enter-
prise Institute. José María Aznar
–amb qui Brooks manté una rela-

ció d’intercanvi d’idees– es va ins-
pirar en aquesta entitat per fundar
la FAES. Brooks tem com una pe-
dregada que el model d’estat del
benestar europeu s’instauri als Es-
tats Units. La imatge que té de nos-
altres, els europeus, se la va co-
mençar a formar quan va viure a
Barcelona entre el 1989 i el 1992.

Marc Bassets és el corresponsal
de La Vanguardia a Washington.
L’any 2010, en una conferència a
l’American Chamber of Commerce
–una altra institució que actua
com a grup de pressió del Partit
Republicà–, Brooks va sorprendre

Bassets dirigint-se-li en català. “El
parla molt bé. Fins i tot l’escriu
molt bé”, explica Bassets. La raó és
que va viure a Barcelona com a
músic de l’Orquestra Ciutat de
Barcelona. Hi tocava la trompa.
Allà va conèixer Ester Munt, la
germana de l’actriu Sílvia Munt.
Van casar-se a Catalunya el 1991.

Els seus amics a Barcelona con-
tinuen sent gent de la cultura,
progres de manual. Brooks és cu-
riós de mena i va detectar de se-
guida entre les amistats i els seus
veïns del Clot una tendència a do-
nar per fet que els serveis públics,

com l’orquestra en què ell tocava,
són un dret inevitable, que exis-
teixen perquè han d’existir enca-
ra que no els utilitzin ni es plante-
gin com es financen.

Brooks és un bon coneixedor de
Catalunya –hi ve sovint a passar
les vacances– i també ho és de les
seves tradicions. A Bassets li va ex-
plicar que li agraden els castellers,
però també sent una sensibilitat
especial pels toros: al seu despatx
de l’American Enterprise Institute
llueix un cartell d’una corrida de
José Tomás a la plaça de toros
Monumental.✒
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