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Un diumenge del
juliol del 2010,
llegint el Guardi-
an, vaig trobar un
article en què
l’autor retratava
el futur de la soci-

etat anglesa des de la perspectiva de
la recent crisi econòmica: el 2020,
deia, tot el que era públic hauria pas-
sat a mans privades, i totes les esco-
les, hospitals i universitats rebrien
el nom del patrocinador. Tindríem
els hospitals Tesco, les universitats
Safeways i les escoles BP; les cober-
tures socials desapareixerien, i ens
quedaríem sols com mussols davant
de l’omnipotent mercat, en santa
aliança amb un despietat estat. El
mateix dia, Anglaterra va perdre 4-0
amb la selecció alemanya al Mundi-
al que acabarien guanyant el Barça
i Casillas. Una decadència molt du-
ra per a un país que havia inventat

Ara ja és el futur:
‘Lionel Asbo’,
de Martin Amis

QUATRE DÈCADES
DESPRÉS DE
DEBUTAR AMB
‘EL LLIBRE DE
RACHEL’, MARTIN
AMIS HA PUBLICAT
SÀTIRES
CONTUNDENTS
SOBRE LA
SOCIETAT
BRITÀNICA.
L’ÚLTIMA ÉS
‘LIONEL ASBO’,
TRADUÏDA PER
MARTA PERA

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL la socialdemocràcia i el futbol. A Li-
onel Asbo, de Martin Amis, la soci-
aldemocràcia hi apareix també com
un fantasma en un món que sembla
futurista, però que en realitat ocu-
pa un espai temporal entre el 2006
i el 2013. Ens trobem al barri de Dis-
ton Town, que s’assembla més a
l’Anglaterra que vèiem a La taronja
mecànica d’Anthony Burgess que al
Londres contemporani per la seva
barreja de ruïnes i modernitat: una
mena de forat negre a la nostra mag-
nífica Europa, un lloc on la mitjana
de vida és de 54 anys (entre el Benín
i Djibouti) i on l’índex de fertilitat és
de sis fills per parella.

Fill predilecte del barri és Lionel
Asbo, el protagonista del relat, jun-
tament amb Des Pepperdine, nebot
d’en Lionel i amb qui conviu. Tant
l’àvia d’en Des com la seva mare ha-
vien tingut molts fills de joves, i
d’abundants pares, en una promis-
cuïtat que per a Amis deu ser una ca-
racterística racial del lumpen pseu-
dodelinqüent. Fins al punt que quan
comença la novel·la en Des té un
greu problema: manté una relació
sexual amb la seva àvia Grace, i sos-
pita que al Lionel, fill de la Grace, no
li farà gràcia descobrir-ho. I és que
en Lionel fa realment por: un home-
not grandot que entra i surt de la
presó contínuament –sempre diu
que allà almenys sempre saps quin
terreny trepitges–: la seva afició
preferida són les baralles gratuïtes i
la violència de qualsevol mena; ha
educat Des en el savi consell que
mai s’ha de trair la teva classe soci-
al, que sempre cal enfrontar-se a la
policia i cremar cotxes, i que la mi-
llor manera d’evitar la complexitat
de les relacions amb dones és limi-
tar-se a la pornografia. En Lionel té
dos gossos brutals a qui alimenta
amb carn crua condimentada amb
tabasco i cervesa, i es va canviar el

cognom de Pepperdine pel d’Asbo:
en anglès les sigles d’Ordre contra el
Comportament Anti Social. El seu
contrapunt és en Des: estudiós, cor-
recte i amant del saber, diuen que
perquè el seu pare estudiava econo-
mia a la universitat. Però en Des ha
après a conviure amb en Lionel, i la
sorpresa i motor de la trama serà
quan li toquin 140 milions de lliures
a la loteria, un fet que el portarà cap
al camí del famoseig i de viure en un
hotel poblat de celebritats... i és pre-
cisament aquí quan la novel·la perd
embranzida.

Amis té molta gràcia creant una
distòpia pobra a Londres, contant
barbaritats d’un barri més sorollós
que el Caire i del personatge, Lionel
Asbo, que en certa manera encarna
la rebel·lió definitiva contra el siste-
ma: negar-se a aprendre del càstig,
riure’s de la presó i el dolor, i al fi-
nal concloure: “M’he esforçat per-
què m’estimin. Em pensava que
m’agradaria. Però no m’ha servit
d’una punyetera merda”. I davant
de l’orgull proletari, en Des, la mà-
xima aspiració del qual és pertànyer
a la classe mitjana, utopia, ara, de tot
europeu. Però al llibre no hi trobem
enfrontament de punts de vista, ni
personatges que matisin, ni una tra-
ma significativa: un cop creat el seu
món, a Amis li fa mandra desenvo-
lupar-lo, inventar més personatges
(físicament n’apareixen pocs) i in-
tentar que l’acció expliqui la histò-
ria. El final, fins i tot l’anècdota que
crea la petita intriga, és totalment
previsible i, com sempre amb Amis,
ens quedem amb un pòsit d’insubs-
tancialitat que fa vessar el got a Ex-
periència, llibre autobiogràfic (?)
Però ens entretenim, i molt, amb
l’encertadíssima i, sobretot, creati-
va traducció de Marta Pera d’un text
que no és fàcil i que reclama moltes
solucions enginyoses.✒

“AMIS TÉ
MOLTA
GRÀCIA
CREANT UNA
DISTOPIA
POBRA A
LONDRES,
CONTANT
BARBARI-
TATS D’UN
BARRI MÉS
SOROLLÓS
QUE EL
CAIRE I DEL
PERSONAT-
GE, LIONEL
ASBO”
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JORDI PIZARRO

EL SECRET DE ...

El guanyador del premi Josep
Pla del 2014 és un home de cos-
tums selectes. La nit del sopar,

per celebrar el guardó duia a la but-
xaca de l’americana una petaca de
whisky. “La utilitzo per a ocasions
especials”. Per al brindis amb els
companys de taula, Villaró va optar
per un malta Bushmills de 21 anys.
L’autor també té un altre costum re-
servat per a l’ocasió especial de co-
mençar i acabar un llibre: ho fa en
unaresidènciaperaartistesiescrip-
tors d’Irlanda. Un o dos cops l’any
s’hi tanca a pensió completa entre
cinc dies o un mes, segons la quali-

tat de la concentració. El centre és
al municipi d’Annaghmakerrig i hi
vivia l’actor Tyrone Guthrie. Els
preus són mòdics perquè la residèn-
cia és propietat de l’estat. Villaró ex-
plica que també hi han estat residint
autors de casa nostra com Gerard
Guix i Montserrat Canela.

Andorrà nascut a la Seu d’Urgell,
ha guanyat el Pla amb la novel·la de
ficcióhistòricaElsambaixadors,que
publicarà Destino al febrer. Com
que la seva altra professió, al marge
d’escriure, ha estat l’arqueologia i
fer d’arxiver, li demano si aquest
vessant apareix als seus llibres i

m’asseguraquehomantéapart.Tot
i això, gràcies a una trobada amb el
dissenyadorgràficJordiDuróaSar-
rià, descobreixo una història que sí
que apareix en un dels textos de Vi-
llaró, al recull de relats Giranto
(Proa).Vanéixeralnúmero1delcar-
rer Sant Ot de la Seu d’Urgell, i el
metge que el va atendre al part, a ca-
sa, era l’avi de Jordi Duró. El Jordi
visitava de petit l’edifici i recorda
que hi havia una habitació plena
d’antigues plaques fotogràfiques,
valuosíssimes com a testimoni his-
tòric, de l’Andorra de principis del
segleXX.ErendeGuillemPlandolit,

fotògraf d’una família de gran vola-
da a Andorra. La vídua les tenia
guardades en aquella habitació mà-
gica per al petit Duró. Villaró tam-
bé guardarecordsd’allò, però no tan
misteriosos.

Potser perquè la família conside-
rava que no servien per a res, els ne-
gatius van ser llançats al riu per un
drapaire que els havia rebut. Mira-
culosament, al cap de 30 anys, part
d’aquestes fotografies van anar re-
apareixent i Villaró, com a arxiver
municipal de la Seu, va ser precisa-
ment l’encarregat de revisar-les i
preservar-les.✒

Albert Villaró
CRISTIAN
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EL DIA QUE
VA
GUANYAR
EL PLA,
VILLARÓ
PORTAVA
A LA
BUTXACA
UN WHISKY
DE 21 ANYS


