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N a t h a n a e l
West va co-
mençar a es-
criure La vida
somni de Balso
Snell l’any
1923 a París,

quan tenia 20 anys. L’únic esce-
nari de la novel·la és l’interior del
cavall de Troia –el poeta protago-
nista hi accedeix per l’única ober-
tura que queda al seu abast,
l’anus–, però com que els domi-
nis que explora l’escriptor nord-
americà són els del subconscient
oníric, els diversos personatges
amb qui coincideix en alguns dels
replecs de l’intestí o a l’estómac
se l’emporten a Nova York i a la
capital francesa.

Una de les aparicions, John
Gilson, que aspira a escriure com
Dostoievski posant-se a la pell
del torturat Raskòlnikov, expo-
sa la impossibilitat d’escriure so-
bre la Realitat. Ho compara amb
llançar una pedra a una bassa,
“les ones de la qual esdevenen de
menys importància fins que són
massa amples per una connexió
amb, o fins i tot una memòria de,
la pedra que les ha provocades”.
Aquesta devia ser una de les fixa-
cions de West a l’època. El futur
autor de Senyoreta cor solitari i El
dia de la llagosta no va donar per
acabat el material irònic de la no-
vel·la fins al 1931. La vida somni
que en va treure està saturada
d’efluvis biliosos: West escriu
amb mala bava i, al mateix temps,
una candorositat sorprenent.
L’excusa és buscar la rialla in-
tel·lectual a base de rebentar tots
els models d’escriptor que apa-
reixen a la novel·la: el que opta
pel dietari, el que emula les no-
vel·les epistolars de Samuel
Richardson, el que vol aprofun-
dir en la biografia “d’una biògra-
fa d’un biògraf” dotat d’una nàpia
espectacular, que li permet “cop-
sar mitjançant l’olfacte els prin-
cipis involucrats en els triangles
isòsceles”. L’humor de West és
groller i alhora tendre. És escato-
lògic, però també refistolat. Quan
el llibre va aparèixer no va fer gai-
re soroll: l’escassa crítica que es
va fer ressò de la novel·la –de la
qual es van fer 500 exemplars– va
reaccionar entre “la irritació i
l’apatia”, segons recorda Ramon
Mas, un dels dos editors de Males
Herbes. Dècades després que Ro-
land Barthes vaticinés la mort de
l’Autor, i amb la literatura en co-
ma profund, quin efecte farà,
l’onirisme enverinat de West?✒

El silencio del
héroe, molt ben
traduït per Da-
mià Alou, és una
mostra variada,
brillant i prou ex-
haustiva del peri-

odisme esportiu de Gay Talese
(Ocean City, Nova Jersey, 1932). El
recull inclou una trentena llarga de
textos. El més antic és del 1948 i va
aparèixer en la modesta revista de
l’institut on estudiava l’autor. El
més recent és del 2012 i va sortir pu-
blicat a la mítica The New Yorker.
Els altres van veure la llum a les pà-
gines del New York Times, on Tale-
se va fer de reporter esportiu des-
prés d’haver-hi treballat durant uns
anys com a noi dels encàrrecs, i a la
revista Esquire. Tant els articles
breus de joventut com els reportat-
ges-perfils extensos que van donar-

Silenci! Gay Talese
està treballant

li fama, demostren que ens trobem
davant un mestre del periodisme:
pacient i sagaç a l’hora d’observar la
realitat; perspicaç, clar i original a
l’hora d’explicar-la.

Talese és considerat el pare del
Nou Periodisme: és una paternitat
que ell nega, o que assumeix a con-
tracor. Deixant de banda les etique-
tes, no hi ha dubte que Talese va ser
un dels primers a incorporar al pe-
riodisme les eines i les tècniques de
la narrativa de ficció, el tret princi-
pal del periodisme modern. Tant és
si retrata l’ambient del vestidor de
l’equip de futbol americà de la Uni-
versitat d’Alabama com si conta la
trobada entre Muhammad Ali i Fi-
del Castro a Cuba: distribueix la in-
formació per escenes, reprodueix
els diàlegs amb fidelitat però tam-
bé amb intenció narrativa, constru-
eix els personatges per explorar-los

més a fons i fa descripcions que van
més enllà de l’objectivitat rutinària.
Els textos de Talese, igual que les
millors obres del Nou Periodisme,
demostren que la vida i la realitat
són més vives i reals –també més
comprensibles– quan prenen forma
de relat.

Talese ha repetit, del dret i del re-
vés, que allò que ha caracteritzat la
seva llarga trajectòria és la curiosi-
tat. Se li nota. I el més interessant és
que mai no és una curiositat fre-
da, purament analítica. Al contra-
ri: el periodisme de Talese, sempre
formal i elegant, és instintivament
empàtic, humanista. Per això mai
no es deixa endur per l’èpica fàcil
de l’esport i, en canvi, en mostra
els aspectes més secrets i propers.
Les grandeses i les misèries, sí, pe-
rò també les rutines i la vulgaritat,
que sovint són tan apassionants
com les anècdotes més vibrants i
dramàtiques. Destaquen, en
aquest sentit, els breus retrats que
fa dels secundaris de l’esport: l’àr-
bitre de boxa que no vol tenir
amics per protegir la seva integri-
tat, una troupe de nans que es de-
diquen a la lluita lliure, el dentis-
ta que fabrica els protectors bucals
dels boxejadors, el cronometrador
dels combats, el ferrer que forja i
repara les ferradures dels cavalls
als concursos d’hípica…

Tanmateix, són els textos llargs
–lluny de la notícia d’actualitat, en-
tre el perfil i el reportatge– aquells
en què Talese més pot lluir-se. El
rey en la mediana edad, sobre Joe
Louis, i El silencio del héroe, sobre
Joe DiMaggio, són memorables.
No són els perfils de dos mites cai-
guts, ni de dos déus en hores bai-
xes, sinó de dos homes que ho van
ser tot en la boxa i en el beisbol,
respectivament, i que ara han de
fer uns esforços enormes per ser
simplement normals, com velles
andròmines encara venerades pe-
rò que ja no fan gaire servei. Tam-
bé són magnífics els articles sobre
el gran boxejador Floyd Patterson,
patològicament torturat pel sentit
del ridícul, la vergonya i la timide-
sa. Només un gran periodista com
Talese podria fer la semblança d’un
gran campió dels pesos pesants
que resultés, alhora, entranyable i
estremidora.✒

La vella dicoto-
mia sobre poetes
de l’experiència i
poetes de la reve-
lació, amb tots els
matisos que vul-
gueu, continua

sent vàlida, com a mínim a efectes
propedèutics. Roger Costa-Pau se
situa en el segon grup, i mostra, amb
honestedat ben pura, que té l’ins-
trument afinat, en la seva tessitura
intransferible. La llengua, a dife-
rència de l’instrumentari musical,
no pot fixar una freqüència absolu-
ta. El temprament poètic és impa-
rell, perquè l’empremta sonora i
lingüística de cada ésser humà és
única, i només transferible mitjan-
çant aquesta destil·lació que ano-
menem poesia i que alguns subjec-
tes es veuen empesos a assajar, amb

Símbol i símptoma
resultats sempre diversos, i fins i tot
oposats. Costa-Pau sembla artigar
els camps de la veu, de la seva, amb
un hàlit de natura obert a perpètua
creació. Com si l’acompanyéssim en
la lectura en el seu “anar-dient” l’es-
criptura. Es val, per aconseguir-ho,
d’un estoig de mots tresorejats, no
pas retallats, sinó pervinguts com
per fonda necessitat a ocupar el seu
espai a la pàgina.

Hi ha un esforç tan ben dissimu-
lat que sembla que el discurs de l’au-
tor flueixi sol, com si no hi hagués
hagut tall de cisalla ni cop de mall.
I la puresa límpida dels mots anul·la
qualsevol vestigi de terbolesa. Tal-
ment aquell procés alquímic mit-
jançant el qual s’arriba a la pedra fi-
losofal, quan s’assoleix el coneixe-
ment de si mateix. És en aquest sen-
tit que l’aventura poètica de la

revelació esdevé un mitjà poderós
d’autoconeixement. En la primera
secció, Si dic, ja hi és tot, però a la se-
gona secció, Pell d’aram, es produeix
la recerca més fèrtil; l’epígraf vinyo-
lià ens indica el camí: retornar a les
deus, no esborrar les paraules anti-
gues. Perquè, ben mirat, què són els
mots d’abans, sinó símbol d’una vi-
da ja viscuda, registre analògic d’un
temps que ha passat, que és passat.
O bé símptoma, signe que ens per-
met desembullar molts nusos, amb
la perspectiva del temps, d’allò que
fórem. Perquè el llenguatge, sotmès
a aquesta mena d’ascesi, sempre és
mirall d’un jo. Potser fixat, potser
volàtil, però recognoscible per a
aquell que sigui un bon lector. I la
tercera secció del llibre, D’aquí ens
ve, marca l’espai. L’aquí, i un verb en
futur d’indicatiu.✒

L’onirisme
enverinat de
Nathanael West
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