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Comunistes a No-
va York podria 
ser el títol d’una 
pel·lícula de ter-
ror de sèrie B o el 
d’un gag de qual-
sevol standup co-

median de Broadway però, encara 
que sembli mentida, en un moment 
determinat de la història el Partit 
Comunista nord-americà va ser tan 
gros i havia de ser tan influent com 
el de qualsevol país europeu. Fins 
que la revolució hippy no ho va dina-
mitar tot (o ho va embolcallar tem-
poralment en núvols de fum) els qui 
portaven la batuta en això de derro-
tar el capitalisme eren els comunis-
tes, amb cèl·lules secretes, reunions 

Jo vaig tenir  
una àvia comunista

llargues i pesades i “traïcions al dog-
matisme” com ara tenir relacions 
sexuals amb policies negres. L’es-
criptor novaiorquès Jonathan 
Lethem, que és un “escriptor Zelig” 
que canvia de pell a cada projecte, 
s’ha transmutat en escriptor realis-
ta amb ressons del Philip Roth ju-
eu i càustic de Em vaig casar amb 
una comunista. Lethem va tenir una 
àvia comunista i agitadora social i 
li ha volgut retre un homenatge 
mentre provava d’esbrinar quin 
grau d’activisme social li circulava a 
ell per la sang. 

La tensió entre vida pública i vi-
da familiar ressona al llarg de cinc-
centes pàgines que, com les reuni-
ons de les cèl·lules comunistes, es 

podrien haver escurçat. Dividida 
en capítols gairebé independents 
i desordenats cronològicament 
amb molta habilitat, retrata tres 
generacions, cadascuna amb la se-
va “revolució” particular: la comu-
nista dels anys quaranta i cinquan-
ta, la hippy dels seixanta, i la del 
moviment Occupy de la primera 
dècada del segle XXI, els del “99%”. 
El resultat és irregular, amb capí-
tols esplèndids, d’una profunditat 
psicològica admirable, d’altres de 
divertidíssims (les cartes del pare 
escapat a Dresden a la filla són im-
perdibles), capítols propis d’un vir-
tuós (com el que, estructurat com 
un concurs de televisió, repassa les 
protestes socials de mig segle) i 
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Fins a quin punt és viu l’esperit de 
la vella guàrdia nazi? Aquesta és 

una de les preguntes que es fa Ivan 
Llambí, un jove mosso d’esquadra 
de Vilafranca del Penedès que debu-
ta amb la novel·la Els hereus del Ter-
cer Reich. Arran de la troballa d’un 
cadàver al pantà de Foix, l’Ignasi i la 
Laia –jove matrimoni de mossos– es 
veuen involucrats en una trama in-
ternacional vinculada amb el nazis-
me. El ritme trepidant del llibre fa 
que es llegeixi gairebé d’una tirada.
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El dramaturg J.M. Benet i Jornet 
s’estrena com a memorialista 

amb La catàstrofe de ser un nen. Hi 
explica els anys d’infantesa al barri 
de Sant Antoni durant la primera 
postguerra. Les peripècies escolars 
amb les monges del carrer Hospital. 
Els estius a Gironella amb la família. 
L’arribada al món de Benet i Jornet 
va ser d’una irreverència exquisida: 
va regar tothom amb un pipí. Això li 
serveix per comentar que el seu 
“xiulet” tindria una gran acceptació.
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Nascut el 1990 a la Garriga, Misa-
el Alerm és una de les veus més 

joves de la poesia catalana contem-
porània. Debuta amb Vell país natal. 
Dos exemples de la poesia breu i 
contundent que practica: “Avui en 
dia és sabut que les mans i els arbres 
vénen de les màquines”; “Si fóssim 
déus decididors / podríem fer repo-
sar la galta / damunt del món. / Ha 
plogut text / tota la tarda i ens ha dei-
xat calats. / Ha plogut com si caigués 
/ una lona de Christo”.
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d’altres que es fan francament pe-
sats, com un de dedicat al beisbol, 
o superflus, massa prolixos. I no-
més amb els enfrontament entre la 
Rose, la gran matriarca, i la seva fi-
lla Miriam que es fa hippy, vistos 
des dels ulls del nét Sergius, n’hi 
hauria hagut prou per construir 
una novel·la plena de vida. Però és 
com si les ganes d’explicar-ho tot, i 
de manera seriosa i definitiva, ha-
guessin despistat l’instint literari 
de l’autor, que no veu com una es-
cena on una mare posa el cap de la 
seva filla al forn és molt més pode-
rosa que les cent pàgines posteri-
ors sobre la vida a Queens als sei-
xanta. I aquest mateix fenomen es 
reprodueix en l’estil, amb frases 
d’una densitat i una sofisticació 
que no sempre estan justificades, 
i que deuen haver posat la flexibili-
tat del traductor Ferran Ràfols i 
Gesa al límit, tot i que n’aconse-
gueix un molt bon resultat. 

Desobeir cada dia 
Al mateix temps, però, és difícil no 
sentir-se apel·lat pel retrat de les 
contradiccions de la vella Rose: 
“assisties a reunions sense presu-
mir-ne, lluitaves pels drets dels ve-
ïns d’un bloc”, però “la guspira d’un 
egoisme inexhaurible, disfressat 
de cosa sublim o idealista”, i és ad-
mirable com es tanca la novel·la, 
tant des d’un punt de vista literari 
com, ai, ideològic. Un bon escriptor 
ha de llegir bé el seu temps, i 
Lethem ha entès el missatge dels 
Occupy. Encara que ironitzi sobre 
el seu nivell d’higiene o de compro-
mís real (potser inversament pro-
porcionals?), ha entès que ja no es-
peren una revolució mundial que 
arribarà a un dia i a una hora deter-
minats, sinó que defensen que es 
pot viure d’una altra manera i con-
vertir totes i cadascuna de les nos-
tres accions en petits actes desobe-
dients o contestataris. Ara bé, les 
discussions sobre l’articulació en-
tre el bé comú i el bé individual 
pertanyen al terreny de la filosofia 
o al de la política, i la descripció de 
la dificultat de fer coincidir els de-
sitjos amb la realitat, al de la litera-
tura. I Els jardins de la dissidència, 
que volien retratar-ho tot, s’han 
quedat a mig camí.✒


