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Simplificant molt
i molt, podríem
dir que la novel·la
nord-americana
de finals del segle
XX i principis del
XXI ha oscil·lat

entre dos pols antagònics. D’una
banda, el pol de la postmodernitat
pura i dura, representat per l’obra
experimental, sovint inclassifica-
ble, de David Foster Wallace. De
l’altra, el pol del classicisme, realis-
ta i d’intencions poc o gens innova-
dores, representat per l’obra de Jo-
nathan Franzen, hereu orgullós i
meritori de la robusta tradició deci-
monònica. Entremig, hi trobem una
miríada d’autors que han adoptat
un posicionament menys tancat i
unívoc. I que, amb intel·ligència i
ambició, han agafat coses tant d’un
pol com de l’altre. De la mateixa ge-
neració que Foster Wallace i Fran-
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PERFIL zen, hi ha sobretot dos autors que
han escrit novel·les excel·lents a
partir d’una voluntat decidida i ra-
dical de modernitat però alhora as-
sumint sense embuts les millors lli-
çons del passat. Són Michael Cha-
bon, responsable de les esplèndides
Joves prodigiosos i Les extraordinà-
ries aventures d’en Kavalier i en
Clay, i Jeffrey Eugenides. La quali-
tat i l’atractiu de les seves respecti-
ves propostes novel·lístiques rau en
la capacitat per demostrar que Tols-
toi i Borges –o Dickens i Nabokov,
o Flaubert i Vonnegut– no tan sols
no són incompatibles sinó que a
més a més són, a aquestes altures de
la història literària, necessàriament
complementaris.

Fins al moment, la trajectòria de
Jeffrey Eugenides es mereix el qua-
lificatiu d’impecable. Va debutar el
1993 amb Les verges suïcides, una
devastadora novel·la iniciàtica con-
tada per un narrador plural i en què
uns típics suburbis de ciutat nord-
americana es converteixen en un
hipnòtic escenari de tragèdia grega
amb aires de purgatori demencial.
El 2002 Eugenides va ser guardo-
nat amb el premi Pulitzer per Mid-
dlesex, la fascinant història d’un
hermafrodita d’origen grec, una de
les fites més espectaculars de la
narrativa dels últims temps. Des-
prés de nou anys més sense publi-
car, Eugenides va reaparèixer el
2011 amb la seva tercera novel·la,
La trama matrimonial.

El títol fa referència a aquelles
novel·les angleses del segle XIX
(Austen, Eliot, James…) en què el
motor de la trama era el casament
–urgències, reticències i dificultats
per concretar-lo– de dos dels perso-
natges. La trama matrimonial se
centra en el complicat triangle amo-
rós que s’estableix entre una noia i
dos nois. Els tres protagonistes, que

estan a punt d’acabar la carrera i
d’entrar oficialment en la vida adul-
ta, són Madeleine Hanna, una estu-
diant de literatura, intel·ligent, sen-
sible, feliç i afortunada; Leonard
Bankhead, un estudiant de biologia,
brillant, enigmàtic i molt inestable
per culpa d’un greu trastorn maníac
depressiu, i Mitchell Grammaticus,
un estudiant de teologia que, despi-
tat perquè la Madeleine s’ha ena-
morat d’en Leonard, viatja a l’Índia
per mirar de trobar-se o aclarir-se
espiritualment.

A partir d’una estructura molt
àgil i flexible, en què abunden els
salts temporals, els canvis de punt
de vista i els desplaçaments geogrà-
fics (del campus de la Universitat de
Brown fins a la Casa dels Indigents
Moribunds de Calcuta), Eugenides
ofereix un retrat complet de la ini-
ciació vital de tres joves que, a pesar
de les seves diferències de caràcter
i biografia, comparteixen un objec-
tiu fonamental: descobrir com els
cal viure per ser fidels al que són i no
trair el que desitgen.

La trama matrimonial és, sobre-
tot, una inacabable lliçó narrativa.
Ja des de la primera pàgina, el lector
té clar que Eugenides ho fa tot bé:
controla el ritme del relat, dialoga
amb veracitat i gràcia, descriu els
personatges amb punteria i vivor,
organitza amb saviesa l’argument,
dosifica la informació per generar
els efectes que vol quan i de la mane-
ra que vol… Bona feina d’Emili Olci-
na a l’hora de traslladar al català una
prosa riquíssima, que flueix sense
esforç i aconsegueix ser creativa i
elegant sense floritures ni molestos
exhibicionismes. El resultat és, no
cal insistir-hi, una novel·la ex-
cel·lent. Molt audaç però assequi-
ble. Llibresca però entretinguda i
plena de vida. Tan intel·ligent com
emocionant.✒
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EL SECRET DE ...

El periodista Albert Forns és
present aquestes setmanes a
les seccions de cultura per

Albert Serra. La novel·la, no el cine-
asta (Empúries), guanyadora del
Premi Documenta. D’aquest llibre
se n’ha dit de tot i més, per això
aquest Secret tractarà de l’altre lli-
bre que Forns acaba de publicar, el
poemari Ultracolors (LaBreu).

Ultracolors és fruit de l’any i
mig que Forns va estar a l’atur des-
prés que l’acomiadessin del diari
digital on treballava. L’autor va
aprofitar el temps de reflexió per
tancar-se a la biblioteca del Mac-

ba i estudiar monografies i catà-
legs. “Són llibres que costaria
molts diners comprar. A la bibli-
oteca del Macba s’hi està molt bé.
És a l’última planta. És molt priva-
da, normalment hi ha quatre per-
sones. Abans que m’acomiadessin
ja hi anava, a l’hora de dinar. Tam-
bé m’escapava a la de la Fundació
Tàpies. La biblioteca del Macba és
com un espai de coworking. Fins i
tot pots deixar-hi l’ordinador amb
tota tranquil·litat”.

A Ultracolors va quallar part de
la tasca formativa de Forns. Aga-
fava aleatòriament llibres de les

prestatgeries i aquells creadors
que l’inspiraven acabaven prota-
gonitzant els poemes. El meu fa-
vorit és el dedicat al cineasta Hou
Hsiao Hsien: “Platges que esperen
una autopista / per assaltar-me a
mig avançament, / tercer carril,
camions i arbres, / posem Vallgor-
guina, / plantacions senceres de
pollancres. / I penso sí / i què ca-
rai, vinc a buscar-te, / vermells al
cel de la Guaiana. / Llavors la te-
va manera de negar-me, / tan ele-
gant i taxativa / –perdona, ho ha-
via oblidat, / de vegades oblido
sense voler– / i insistentment si-

renes”. Forns té una dèria amb el
color vermell: li fa cosa exposar les
qüestions de l’amor explícita-
ment. Podria semblar queco i per
això empra diverses tonalitats i
metàfores per parlar-ne.

Forns confirma que amb Albert
Serra ha guanyat notorietat, i que
la novel·la és una feinada de tres
anys, però que la poesia està més
lligada a la seva manera de ser.
“Cada setmana escric versos del
que m’ha cridat més l’atenció.
Potser de tres pàgines en descar-
to dues. Però és en la poesia que
m’hi reconec”.✒
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