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El tema al voltant
del qual giren les
històries i els per-
sonatges de Lon-
dres NW, la nova
novel·la de Zadie
Smith, es pot re-

sumir en una pregunta: ¿de quina
manera pots sentir-te còmode amb
els teus orígens –racials i, sobretot,
de classe– sense quedar-t’hi embar-
rancat però alhora sense oblidar-los
ni renegar-ne ni trair-los? Les pro-
tagonistes, Leah Hanwell (blanca) i
Keisha Blake (negra), són dues ami-
gues d’adolescència que van créixer
juntes al deprimit (i fictici) barri lon-
dinenc de Caldwell. D’adolescents,
les uneix ser de classe baixa i l’ambi-
ció per prosperar. Aviat, però, co-
mencen a tenir gustos divergents i, a
a poc a poc, les seves vides prenen
rumbs oposats. Tot i que no tallen
la relació i segueixen veient-se, de

La incomoditat
dels orígens

ZADIE SMITH
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ARRIBA SET ANYS
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ARRISCAT

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL grans –en la trentena– ja no són ami-
gues, sinó, simplement, companyes
que arrosseguen una relació antiga
i gastada. La Leah, de vida modesta,
casada amb un perruquer d’origen
africà, sent enveja i ràbia per l’èxit de
la Keisha (que s’ha canviat el nom
pel molt més britànic de Natalie),
mare de dos fills, advocada de pres-
tigi, aburgesada i casada amb un
banquer de la City.

A partir de les trajectòries simi-
lars però diferents de les dues prota-
gonistes, Smith munta una novel·la
en què les angoixes i els complexos
de classe aviat es revelen com la pun-
ta de l’iceberg –o com l’expressió
concreta– d’un malestar de fons
molt més poderós i indefinible: el
malestar que té a veure amb el fet
que la vida passa cada cop més de
pressa i tu no tan sols no acabes
d’ubicar-t’hi sinó que a més cada cop
et sents més incapaç d’espolsar-te
els dubtes i les incerteses sobre si de
debò estàs aprofitant-la i fent el que
hauries de fer. Smith, narradora po-
tent i observadora perspicaç, és
massa intel·ligent per reduir els des-
ficis dels seus personatges a una
simple qüestió de classe. Diu de la
Keisha/Natalie i d’un noviet seu de
joventut: “Serien advocats, els pri-
mers a esdevenir professionals libe-
rals en qualsevol de les seves famí-
lies”. I després afegeix, demolidora,
un punt condescendent: “Es pensa-
ven que la vida era un problema que
es podia solucionar a través de la
professionalització”.

Dividida en cinc parts, Londres
NW té, formalment, una voluntat
tan explícita de ser moderna que, en
ocasions, sembla més una demos-
tració de força d’una debutant que
no pas la nova novel·la d’una autora
jove però d’èxit i ja consagrada. I no
ho dic perquè tècnicament i estilís-
ticament sigui ingènua o defectuosa

–ben al contrari– sinó per l’afany de
l’autora d’utilitzar tota mena de re-
cursos –des del corrent de conscièn-
cia joyceà o woolfià fins a un parell
de cal·ligrames, passant pel frag-
mentarisme d’una sèrie llarga de ca-
pítols sàviament desconjuntats–
que l’allunyin del realisme clàssic,
més o menys convencional. A aques-
ta modernitis formal i estructural, a
més, s’hi ha d’afegir l’estil frenètic,
controladament atropellat i caòtic,
amb què Smith relata les vides de la
Leah i la Natalie, immerses en un
Londres multiètnic i conflictiu. La
riquesa de detalls, la potència i viva-
citat amb què s’acumulen les frases,
donen una gratificant sensació de vi-
talitat i energia, de cosa que flueix
imparablement. Però tenen l’incon-
venient, també, que confereixen a la
novel·la una personalitat confusa.
En moments, la vida vibrant que
brolla de cada frase –la intenció és
esborrar qualsevol indici de quie-
tud– es confon amb un excés de ner-
viosisme, cosa que li treu nitidesa
expressiva. Com aquelles pel·lícules
filmades íntegrament amb la càme-
ra sobre l’espatlla, un recurs que
guanya en eficàcia si s’aplica només
a unes poques escenes ben triades.

Smith completa les peripècies de
les dues protagonistes amb una ga-
leria de secundaris a frec de la mar-
ginalitat, marcats per les drogues,
tocats per la precarietat, la pobresa
o la violència, que tant poden ser en-
tranyables com odiosos. Conscient
que la novel·la també funciona com
un retrat generacional, Smith hi
aboca reflexions, escenes i experièn-
cies sobre la maternitat, el matrimo-
ni, la frustració, els rancors, les de-
cepcions i la manera com anem can-
viant a mesura que ens fem grans. El
resultat és una novel·la –molt ben
traduïda per Ernest Riera– irregular
però atractiva i interessant.✒
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EL SECRET DE ...

VictoriaCombalíaésunadeles
grans crítiques i comissàries
d’art d’aquest país. Aquest

2013 ha tornat a les llibreries amb
una biografia extraordinària de Do-
ra Maar (Circe). Ens presenta Ma-
dame Maar –com Combalía s’adre-
çava a ella en les seves entrevistes
aParís–mésenllàdelmiteiturment
de Picasso, com la gran fotògrafa,
pintora i activista que va ser.

Dora Maar és un document inu-
sual perquè l’autora ha estudiat
2.500 documents i perquè va tenir
elprivilegid’entrevistarsisvegades
Maar. El 1993 Combalía vivia a Pa-

rís i en una trobada amb el marxant
d’art surrealista Marcel Fleiss va
descobrirqueMaareraviva:“Vaser
una gran sorpresa, donava per fet
que era morta, o que estava reclosa
en un sanatori, perquè després de
trencar amb Picasso va embogir,
fins i tot la van sotmetre a teràpies
d’electroxoc”. Fleiss li va facilitar el
seu número de telèfon i la va adver-
tir que Maar no agafava el telèfon a
ningú. Però a Combalía sí. “Va ser
un miracle. Els amics em deien he-
roïna”. La va entrevistar en nom-
brosesocasions,horesdeconverses
telefòniques. “Mai la vaig poder

veure en persona, i això que totes
dues vivíem al Quartier Latin. Però
ella deia que no volia ser vista per
ningú,perquèesconsideravamassa
vella.Eslamentavaquepatiareuma
i de tenir els cabells massa blancs”.

Va morir el 1997 amb 90 anys.
Combalía ja havia fet una retros-
pectiva d’ella a València i quan va
sortir a subhasta el seu patrimoni,
el 1998 –hi havia 130 quadres de Pi-
cassoavendre–,Combalíavadema-
nar la intercessió del seu amic Pas-
qualMaragallperquèl’Ajuntament
deBarcelonacompréslesfotografi-
es que Maar va fer a Barcelona als

anys 30. Eren una quinzena de fo-
tos, per un valor de 600 euros actu-
als. Tot i això, la resposta va ser que
nohihaviadiners.Combalíavapro-
var el mateix amb el ministeri de
Cultura, que només va accedir a
comprar les imatges que Maar ha-
via fet de la creació del Guernica.
Combalía va ser testimoni de tres
delessetsubhastesdelllegatdeMa-
ar i va adquirir alguna foto. Al març
Combalíainauguraunaexposicióal
Palau Fortuny de Venècia amb 80
d’aquelles fotografies que van ser
subhastades i que ha demanat cedi-
des arreu del món.✒
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