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arallegim

Richard Ford, literatura
dels grans espais

ADOLESCÈNCIES
TURBULENTES
Richard Ford, com John Irving, Phi-
lip Roth, Cormac McCarthy i Willi-
am Kennedy, entre d’altres, repre-
senten les virtuts de la novel·lística
clàssica nord-americana contempo-
rània. Van fent anys, i aliens a les no-
ves modes literàries, continuen fent
novel·la més o menys realista, ca-
dascun amb el seu estil. Cada vega-
da més depurat. L’expectació de les
noves novel·les de Ford i Irving, per
exemple, és semblant a la de molts
films de Woody Allen, amb la dife-
rència que el geni de Nova York fa
una pel·lícula cada any mentre que
les noves entregues de Ford i Irving
es fan esperar molt més. Ara
Richard Ford publica Canadà. És tot
un monument literari i, en el seu
moment, aquestes pàgines ja en fa-
ran la corresponent crítica literària
(i espero que coincideixin amb la
meva apreciació). Als seguidors de
Ford no ens estranya l’excel·lència
de Canadà. Ford descriu la forma de
vida americana. I en general –a dife-
rència d’Irving– ho fa des d’un punt
de vista un pèl tristot, però alhora
estimulant. A les novel·les de Ford,
la vida sempre és un repte. Un rep-
te trampós perquè és ple d’atzars
que provoquen la mort, des de càn-
cers inesperats a accidents o trets
d’escopeta. A Canadà la cosa canvia
una mica perquè el protagonista és
un adolescent. La major part de la
novel·la no passa als Estats Units, si-
nó al Canadà. I el que és més fasci-
nant –i també passava a L’última nit
a Twisted River, d’Irving– és com
aconsegueixen que el paisatge, el
món salvatge, sigui un personatge
més i s’integri en els protagonistes
i n’expliqui el comportament. Són

L’ESCUMA
DE LES
LLETRES

LLUÍS A.
BAULENAS

A les novel·les de Richard Ford la vida sempre és un
repte trampós: és plena d’atzars que provoquen la mort.
Empúries i Anagrama publiquen ‘Canadà’, un nou títol
de la col·lecció que fan a mitges

novel·les de grans espais oberts on el
sentiment de frontera hi és present
de cap a peus amb tot el que signifi-
ca. I ens explica per què tant en una
novel·la com en l’altra pot haver-hi,
per exemple, tot de gent perseve-
rant que es passa anys perseguint al-
tra gent fins que la troba i provoca la
tragèdia. El jove protagonista de Ca-
nadà ha d’acostumar-se a viure en
un país immens, encara més gran
que el seu, que és gegant. És molt di-
fícil d’entendre per a un europeu
(que no sigui rus) l’èpica de les grans
praderies en ple segle XX: la por i la
indefensió, l’absència de llei. I la
presència constant de la mort, que
arriba de manera facílissima. A Ca-
nadà es maten ànecs i es maten per-
sones. I, enmig, l’adolescent prota-
gonista, absorbint-ho tot tant com
pot mentre esbudella els ànecs i en-
terra els morts. Sensacional.

UNIONS FRUCTÍFERES
La novel·la és un fruit més d’una de
les col·laboracions editorials més
exitoses que es coneixen a casa nos-
tra, la que uneix Anagrama i Empú-
ries. És l’aplicació de la racionalitat
més bàsica: si tots dos volem el ma-
teix, ens unim i compartim una part
del camí. Sortirà molt més barat i
anirà més bé. L’editorial Anagrama,
amb tot el seu bagatge, fa una mena
de paper de germana gran, de mane-
ra que tot sovint la presència de
l’editorial Empúries en aquesta jo-
int venture sempre queda una mica
desdibuixada i és una llàstima, però
en qualsevol cas ja és un clàssic que
una bona part de les grans ofertes
d’Anagrama en català les publiqui
Empúries. Ho diem perquè sovint
sembla que molts lectors en català
no ho sàpiguen.✒

RICHARD FORD HA VISITAT BARCELONA FA POC. ELS LECTORS DELS SEUS LLIBRES VAN PODER
PARLAR AMB ELL A LA LLIBRERIA LA CENTRAL DEL CARRER MALLORCA . RUTH MARIGOT

EL NOM, EL MÓN

És ben sabut que Eugeni/Eu-
gènia és un nom d’origen
grec i de noble significat: eu,

que vol dir bo o bonic, i genos, que
vol dir origen o naixement. És a
dir, que els Eugenis i les Eugèni-
es, segons el seu nom, són ben
nascuts i ben nascudes o de bon
origen. Deu ser per això que és fà-
cil trobar aquest nom en les famí-
lies més aristocràtiques, les que
es consideren d’arrel noble. Així
podem recordar Eugènia de Mon-
tijo, l’andalusa que va arribar a
ser emperadriu dels francesos
pel seu matrimoni amb Napoleó

III, la reina Victòria Eugènia de
Battenberg, casada amb el rei es-
panyol Alfons XIII (i àvia de l’ac-
tual rei Joan Carles), o l’única fi-
lla de la duquessa d’Alba, Eugenia
Martínez de Irujo.

El nom en masculí tampoc no
es queda enrere: s’han dit Eugeni
divuit sants, entre els quals hi ha
quatre papes, un emperador ro-
mà, set reis d’Escòcia i diversos
prínceps europeus. A Catalunya,
molts anys abans de la gran popu-
laritat de l’humorista que sempre
estava seriós, el nom d’Eugeni
s’associava a l’escriptor i filòsof

Eugeni d’Ors. L’autor de La Ben
Plantada i Gualba la de mil veus
es va fer un nom indiscutible amb
les glosses que escrivia per a La
Veu de Catalunya, uns articles
que, a partir d’anècdotes potser
trivials, acabaven dissertant so-
bre art o filosofia.

L’escriptor signava aquestes
glosses amb el sobrenom de Xè-
nius, que venia a ser un diminu-
tiu del seu nom però que, inevi-
tablement, remetia a la paraula
geni. I de Xènius anem a Xènia,
per acabar parlant d’aquest nom
que es va posar relativament de

moda a Catalunya fa uns anys.
Xènia pot ser, evidentment, el
diminutiu d’Eugènia –com Xè-
nius ho és d’Eugeni–, però resul-
ta que, a més a més, també és un
nom amb totes les de la llei. Es
d’origen grec i ve de xenos, que
vol dir estranger. Segons les
fonts, Xènia voldria dir estran-
gera, o bé aquella que és hospita-
lària amb els estrangers. En
qualsevol cas, tot i compartir
l’arrel, el nom no té res a veure
amb la paraula xenofòbia, millor
dit, vindria a ser justament el
contrari.✒
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