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Quan els lectors 
fem d’espietes

AUSTRÀLIA,  
MÉS A PROP 
Ja ens hem acostumat a l’allau bru-
tal, inclement, d’informació que pa-
tim actualment. Per això si t’arriba a 
les mans una novel·la que et dóna la 
possibilitat més o menys verge d’ac-
cedir a informació inesperada, recu-
peres l’antiga sensació de lector es-
pieta, de lector voyeur. Una de les ca-
racterístiques de la novel·la, des de 
sempre, és la de situar el lector da-
vant d’una realitat (més realista o 
no, inventada o fidel, etc.). La bona 
novel·la t’explica una història, un ar-
gument, crea situacions, juga amb 
les frases i els mots, et clava els per-
sonatges a la imaginació… i deixa que 
el missatge hi quedi darrere. Hi és, 
però no es veu. I el lector, quan aca-
ba la lectura, ho nota, de vegades de 
manera imperceptible. Aquesta in-
troducció ve a tomb de la publicació 
d’Angle de la novel·la El convidat 
nocturn, de la jove escriptora austra-
liana Fiona McFarlane (Sydney, 
1978). Aconsegueix perfectament el 
que acabem d’indicar amb una his-
tòria situada a Austràlia protagonit-
zada per una vídua amb imaginació 
desbocada, que té fills grans i ab-
sents i viu sola en una casa al costat 
de la platja. L’Estat, sembla que 
d’ofici, li atribueix una mena d’infer-
mera-assistent a càrrec dels contri-
buents (sí, amics i amigues, hi ha 
llocs on això existeix). La novel·la ex-
plica la relació entre aquesta assis-
tent i la protagonista. És molt entre-
tinguda, va passant per diversos mo-
ments i culmina amb un final amb 
molta tensió, francament potent. 

Angle Editorial aposta per ‘El convidat nocturn’, novel·la 
d’una jove autora australiana, Fiona McFarlane. La 
novel·la permet que el lector faci de ‘voyeur’ en una 
història de final tens i molt potent

LA NOVEL·LA DE MCFARLANE PERMET OBSERVAR COM ÉS LA SOCIETAT AUSTRALIANA ACTUAL. 
POT RECORDAR ‘L’HOME LENT’, DE J.M. COETZEE. GETTY

ELS ALTRES

Enmig del centre comercial hi 
ha un petit bar –una barra i 
quatre tamborets, sembla un 

bar portàtil– on es pot prendre ca-
fè. I a penes res més, si de cas una 
d’aquestes magdalenes que ara en 
diuen muffins. Com que està situ-
at enmig del pas i hi ha molt de 
trànsit, la veritat és que el petit 
bar està ple tota l’estona i la noia 
que se n’encarrega –observo– no 
té ni un minut de descans. Té el ca-
bell i la pell molt foscos, els ulls ne-
gres i ametllats, crec que deu ser 
peruana. Quan ens demana què 
volem prendre, dibuixa un som-
riure tan dolç que l’amiga que 
m’acompanya i jo no ens podem 
estar de comentar-ho. És amable, 
molt amable. Amb nosaltres, amb 

l’home encorbatat de la dreta, amb 
la parelleta que es mira embada-
lida de l’esquerra. Petits comenta-
ris simpàtics i somriures. S’acu-
mula la clientela i ella accelera una 
mica però sense deixar l’amabili-
tat. La meva amiga es pregunta, 
compungida, quin sou indigne deu 
cobrar per passar-se deu o dotze 
hores rere aquesta barra. Jo hi 
afegeixo: i vés a saber les imperti-
nències que deu haver de supor-
tar. Quan ve a cobrar-nos, no ens 
podem estar de comentar aques-
ta actitud que valorem tan positi-
vament. La noia, sense entretenir-
s’hi gaire perquè ja torna a tenir 
la barra plena, ens assegura que no 
té cap mèrit. No és professionali-
tat ni generositat, diu. “Ho faig per 

mi”. ¿Vostès imaginen com seria 
la meva jornada laboral si treba-
llés sense ganes i amb cara de po-
mes agres? Els somriures porten 
somriures, l’amabilitat et retorna 
amabilitat, com ara mateix. És 
l’única manera de sobreviure. Ens 
allunyem del petit bar i, vista de 
lluny, la noia de la trena fosca sem-
bla un ésser diminut, perdut en la 
immensitat del centre comercial. 
La seva filosofia, penso, es pot 
aplicar a qualsevol feina o activi-
tat del món. T’ho miris com t’ho 
miris, la vida és més agradable –o 
més suportable, si ho voleu dir ai-
xí– si ens hi posem de bones. Al-
guns neixen amb la lliçó apresa, de 
natural, els altres ens hem d’esfor-
çar per aplicar-la.✒

La noia que sap com sobreviure
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L’ESCUMA  
DE LES 
LLETRES

Per a un lector català, també signi-
fica poder tornar a gaudir de l’anoni-
mat de l’espia. 

MCFARLANE  
I COETZEE 

Ens ha recordat molt l’aproximació a 
la realitat del premi Nobel J.M. Coet-
zee. Sobretot, amb L’home lent (Edi-
cions 62, 2005), en què s’explica tam-
bé una història que passa a Austràlia. 
Un home de mitjana edat té un acci-
dent, perd una cama i acaba basant la 
seva vida en la relació que manté amb 
la seva assistent, immigrant d’origen 
croat. Tant Coetzee com McFarlane 
ens permeten mirar per un forat com 
és la societat australiana actual. Una 
cosa semblant va passar amb l’esclat 
de la novel·lística nòrdica d’Europa. 
Si l’acció de la novel·la de McFarla-
ne passés als Estats Units, amb el ma-
teix argument, seria molt diferent 
perquè la informació que en rebem és 
aclaparadora. Per posar-ne uns 
exemples gairebé a l’atzar: tant si es-
mentem el magnífic Richard Ford, 
com les anades i vingudes pel desert 
de Sam Shepard, com la provocació 
postmoderna de Ian McInerney, ens 
ho empassem sense moure una pes-
tanya. Coneixem millor els Estats 
Units que Catalunya o Espanya. En 
canvi, encara ens podem permetre el 
luxe de fer de voyeurs amb una no-
vel·la que està molt bé i, a més, situ-
ada a Austràlia. I no ens negaran que 
aquesta sensació d’espieta, sense 
molestar ningú, dins de la llei (i de la 
Sagrada Constitució, quina por), és 
d’allò més reconfortant encara que es 
tracti d’un valor afegit.✒

EL BAR ÉS MOLT PETIT I SEMPRE HI 
HA MOLTA GENT. GETTY


