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La idea de puresa 
és central en la 
història i la cultu-
ra dels Estats 
Units. Des que els 
puritans del May-
flower desembar-

caren a Plymouth a la recerca d’una 
vida millor –lluny dels pecats de la 
pútrida Europa, més a prop de 
Déu–, un sentit més o menys explí-
cit de puresa es va infiltrar en totes 
les esferes de la societat americana. 
També en la literatura, esclar. Sen-
se tenir en compte la idea de pure-
sa –sinònim de persecució d’una 
utopia o d’afany de netedat moral o 
d’ànsia de perfecció–, no es poden 
entendre els contes de Hawthorne 
ni el Moby Dick de Melville. També 
se’ns escaparà el sentit de tres per-
sonatges icònics de la novel·lística 
americana: Huckleberry Finn, que 
representa la puresa de la salvatgia 
natural prèvia a la civilització; Jay 
Gatsby, que rebutja el present i as-
pira a la inassolible puresa del pas-
sat; i Holden Caulfield, que està ra-
biós perquè s’ha adonat que la pure-
sa de la infància sempre estarà inde-
fensa contra la brutalitat –contra 
les brutícies– de l’edat adulta. 

El nou Franzen:  
la puresa  
que embruta

JONATHAN 
FRANZEN ES VA 
COL·LOCAR EN 
PRIMERA LÍNIA DE 
LA NARRATIVA 
NORD-AMERICANA 
AMB ‘LES 
CORRECCIONS’ 
(2001). UNA 
DÈCADA MÉS TARD 
VA REPETIR ÈXIT 
AMB ‘LLIBERTAT’. 
‘PURESA’ ÉS LA 
SEVA CINQUENA 
NOVEL·LA

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL A Puresa (Purity), molt ben tra-
duïda al català per Ferran Ràfols 
Gesa, Jonathan Franzen reprèn el 
tema. Com alguns dels seus prede-
cessors, ens el mostra en tota la se-
va dimensió tràgica. No és casual, en 
aquest sentit, que els dos personat-
ges que llueixen un “absolutisme 
moral” més aparentment granític 
–Andreas Wolf, el transsumpte so-
fisticat de Julian Assange, i l’Anabel, 
la neuròtica mare de la protagonis-
ta– siguin els que tenen un caràcter 
més turbulent, que s’entesten a ne-
gar, i unes biografies més contradic-
tòries, que intenten amagar i es ne-
guen a assumir. Tampoc és casual 
que el tret més definidor del caràc-
ter de la protagonista sigui el males-
tar que li causa dir-se Purity i alho-
ra sentir-se tan imperfecta, tan im-
pura. Per a Franzen, un afany exces-
siu de netedat i de perfecció –i això 
inclou tant els maximalismes ideo-
lògics del moviment Occupy com la 
deïficació de la transparència o la 
concepció d’internet com “un me-
canisme de veritat”– poden ser una 
forma singularment perillosa i re-
pugnant –o pueril– d’imperfecció i 
de porqueria. “N’estic fart, de la ne-
tedat”, lamenta un personatge que 
va passar-se anys atrapat en un ma-
trimoni que li exigia ser “moral-
ment irreprotxable” i en què “no hi 
podia haver pau si no estàvem sin-
cerament d’acord en tot”. 

Més enllà de les seves opinions 
personals i del sarcasme punxegut 
que gasta –la casa okupa on viu la 
Purity acull tot de “passavolants i 
busca-raons” i l’art experimental de 
l’Anabel neix d’una mesquinesa ego-
ista i grotesca–, Franzen no ha fet, 
òbviament, una novel·la de tesi. Hi 
predominen les diatribes contra in-
ternet i s’hi posa en dubte el valor de 

les aportacions periodístiques de les 
xarxes socials i de les filtracions 
massives de secrets, però també s’hi 
critiquen la vida i els coneixements 
“d’imitació” d’un cert reporterisme 
clàssic. Això sí: de la contraposició 
entre la feina d’un filtrador massiu 
com Andreas Wolf –que ho exposa 
tot sense destriar perquè creu que 
“la llum del sol és el millor desinfec-
tant”– i la feina d’una periodista 
clàssica com Leila Helou –que dis-
crimina la informació i la comunica 
amb una intenció narrativa, socio-
política i ètica–, aquesta última en 
surt més ben parada. Les novel·les 
també tenen dret a prendre partit. 
Hi tenen dret, esclar, si no sacrifi-
quen l’eficàcia narrativa i la comple-
xitat humana dels personatges. 
Franzen, narrador detallista, paci-
ent i cabalós, no les sacrifica. 

Puresa té l’ambició totalitzadora 
pròpia de l’autor de Les correccions i 
Llibertat. Està ambientada entre Ca-
lifòrnia, el Berlín Est de finals de la 
Guerra Freda, Denver i la jungla boli-
viana, compta amb una vistosa gale-
ria de personatges, i té un argument 
ric i rocambolesc, en què les intrigues 
familiars i les conspiracions tecnolò-
giques cohabiten amb les grans pas-
sions, els debats de caire ideològic, un 
assassinat i el desmuntatge dels fetit-
xes retòrics del bonisme. 

Farcida de frases subratllables, 
de paràgrafs que condensen la tra-
jectòria sencera d’un personatge i 
de pàgines plenes de reflexions que 
potser no són del tot encertades pe-
rò sí atrevidament provocadores 
–com la que traça paral·lelismes en-
tre les naturaleses invasives d’inter-
net i de la Stasi–, Puresa és una molt 
bona novel·la: intel·ligent, sòbria, 
intensa, poderosa. I recargolada-
ment entretinguda, també.✒
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No és habitual 
que un acadèmic 
rellevant es posi 
en política, ni que 
un polític en 
exercici expressi 
públicament i en-

mig d’un context d’incertesa la seva 
aposta estratègica de futur. Albert 
Carreras, catedràtic de la UPF i nú-
mero dos del conseller Mas-Colell, 
s’hi ha atrevit amb la publicació de 
Volem la independència? L’interro-
gant no es refereix als dubtes de 
l’autor, sobiranista convençut, sinó 
que interpel·la la ciutadania catala-
na per fer-la conscient que “no hi ha 
independència sense unitat ni per-
severança”. 

Carreras troba les arrels diferen-
cials catalanes en la llengua, l’auto-

Catalunya, una sola llista?
govern, l’economia i la història. A 
partir d’aquests trets basteix un re-
lat que recorre al relat històric pe-
rò que és sobretot ideològic en la se-
va voluntat teleològica de situar 
l’independentisme com el decanta-
ment últim del catalanisme i com la 
sortida lògica per a la societat cata-
lana davant d’una Espanya aliena i 
antagònica: “Espanya és una 
construcció històrica i te-
òrica feta per impedir 
la independència de 
Catalunya”. 

Els catalans apa-
reixen com un poble 
m i t o l ò g i c a m e n t  
 cohesionat sense par-
ticipació en la governa-
ció d’un Estat obsessio-
nat a maltractar-lo. La tesi 

números. La interpretació és evi-
dentment opinable, però l’anàlisi 
econòmica parteix de dades reals i 
contrastables: sense la clau de la cai-
xa no hi ha autogovern. Com el Ger-
mà Bel d’Anatomia d’un desengany, 
Carreras conclou que els interessos 
catalans “són contradictoris amb els 
d’altres comunitats i amb els de l’Es-
tat”. Tot ens abocaria, segons l’au-
tor, a la independència. Per assolir-
la, defensa el manteniment (massa 
tard?) de la unitat electoral i el res-
pecte a la legalitat vigent. “Enviar a 
Madrid un grup parlamentari amb 
un únic mandat: obtenir la indepen-
dència”. Ras i curt, es tractaria 
d’aprofitar un Congrés dividit per 
insistir i obtenir, a través del joc par-
lamentari, un referèndum acordat i 
una independència negociada.✒
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obvia, així, tant la diversitat intrínse-
ca de la societat catalana com la par-
ticipació activa en l’Espanya con-
temporània de bona part de les nos-
tres elits. Certament, hi ha pocs cata-
lans en els ministeris, però el poder 
té moltes altres formes de manifes-
tar-se. Els únics errors propis es limi-

ten a un Maragall poc flexible per 
baratar el futur nou Estatut 

per acords directes i, en 
una nota al peu, a un 

Pujol embriac de 
competències infra-
finançades. 

L’absència de 
matís sorprèn en 

 algú del seu prestigi 
acadèmic. Per sort, el 

rumb és corregit quan 
apareixen els primers 


