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Des de la publica-
ció de la seva pri-
mera novel·la, If 
morning ever co-
mes, el 1964, 
l’obra d’Anne Ty-
ler, nascuda a 

Minneapolis el 1941, sembla una 
preparació per a la seva obra mes-
tra, El turista accidental, publica-
da el 1985 i una de les millors no-
vel·les de la seva dècada i potser de 
la literatura nord-americana fini-
secular. I és que tot en aquest llibre 
és una troballa: des del seu protago-
nista, Macon Leary, escriptor de 
guies de viatge perquè els seus com-
patriotes puguin passejar-se pel 
món com si en cap moment hagues-
sin sortit de Houston o Duluth, fins 

Els embullats fils 
de les famílies 

a l’extraordinària colla de secunda-
ris que el rodegen: els seus estra-
nyíssims germans, la seva dona, la 
Sarah, i el personatge oposat i com-
plementari d’en Macon, la singular 
Muriel Pritchett. Poques obres han 
reflectit tan bé la impossibilitat 
d’expressar els sentiments de l’ho-
me de la fi de segle, la incapacitat de 
superar la pèrdua i la crostera 
opressiva que pot significar el que 
en diem jo o personalitat. La no-
vel·la es beneficià també d’una ino-
blidable adaptació cinematogràfi-
ca, on William Hurt fa un dels seus 
millors papers. El problema per a 
Anne Tyler va ser que sabia que mai 
podria superar aquella fita, i tota la 
seva obra posterior, tot i que comp-
ta amb alguns títols dignes de ser 

cional. I pel que fa a l’aspecte físic, 
no passaven d’una certa mediocri-
tat”. Aquest és el pilar sobre el qual 
l’autora edifica aquesta nissaga de 
gent vulgar que ella converteix en 
quelcom especial, amb l’evident 
missatge que potser totes les famí-
lies són iguals, però també una 
constel·lació humana irrepetible. 

Una teranyina de parents 
L’inici de la trama és una trucada te-
lefònica: en Denny comunica als 
seus pares, Red i Abby, que és gai. Pe-
rò no acaben de treure’n l’aigua cla-
ra, perquè la trucada es talla a la mei-
tat i en Denny mai ha estat gaire de 
donar explicacions (de fet, és el per-
sonatge més nebulós). A partir 
d’aquí, ens movem al llarg de tres ge-
neracions i setanta anys dels Whits-
hank, en una teranyina de germans, 
pares i parents polítics en què entre 
els fils de vegades hi ha tant amor 
com rancúnia. I aquesta teranyina es 
teixeix a l’interior de la mateixa ca-
sa, comprada gràcies a una carambo-
la del destí i que acaba sent el pol que 
atreu alguns membres de la família i 
en repel·leix uns altres, i que mesu-
ra la temperatura familiar de cada 
personatge. Un rodet de fil blau és 
també un fragment de la història re-
cent dels Estats Units, una història 
feta més de secrets familiars, bara-
lles, anècdotes i converses de vega-
des a mitja veu. 

Potser Tyler no és d’aquests au-
tors que tensen les cordes dramàti-
ques o toquen acords que desper-
ten emocions intenses, però coneix 
els secrets del desenvolupament i la 
melodia i condueix amb perícia les 
anades i tornades temporals del re-
lat. Sap caracteritzar els personat-
ges i fer-los vius amb poques pinze-
llades. Sap dosificar els alts i baixos 
de la trama sense fer-la avorrida ni 
carrinclona, i la seva escriptura, 
que sempre prescindeix d’exhibici-
ons de virtuosisme, és sempre cris-
tal·lina, mai fa trampa, i en la seva 
sinceritat hi trobem la seva força. I 
això no és poca cosa.✒

Com es fa un es-
criptor? Aques-
ta és la pregunta 
que contesta Ri-
cardo Piglia a 
través de la pu-
blicació del seu 

dietari de formació. Un escriptor 
es fa en la vida, en la lectura i en 
la pràctica: en la voluntat de ser-
ho. Piglia és, sens dubte, un dels 
millors escriptors de la generació 
que va començar a publicar seri-
osament durant la dècada dels 
80, però que es van formar vint 
anys abans. 

L’Argentina ja havia consolidat 
una tradició literària molt rica, 
presidida per Borges –que tothom 
imita, diu– i en la qual destaquen 
autors solitaris com Roberto Arlt 
i Macedonio Fernández. Piglia els 
devora. I s’ha encetat el postpero-
nisme: amb el líder populista der-
rocat, comença a introduir-se el 
marxisme com a “teoria total”. El 
creuament d’aquests dos factors 
crea un univers oníric –la realitat 

Relat d’una aventura intel·lectual
no és real– que només es pot expli-
car mitjançant la narrativa quoti-
diana. La vida està en els detalls.  

Piglia, en aquest dietari inicià-
tic, deixa el territori de la infante-
sa, Adrogué, molt a prop de Bue-
nos Aires, i se’n va a estudiar his-
tòria a La Plata. En tenir clara la 
vocació d’escriptor, comença a 
construir-se com a tal. Però és 
massa jove i l’experiència que li 
dóna la vida és escassa –amics, 
bars, noies– tot i que s’anirà fent 
més intensa i més tèrbola a mesu-
ra que passen els anys. Piglia no és 
un jove qualsevol precisament 
per la voracitat lectora i la capaci-
tat expressiva. Fa dubtar que un 
aprenent escrigui tan bé i tan poc: 
tot hi és escarit i tanmateix hi és 
tot, formació, estudis, feines pre-
càries, projectes, amors, amistat. 
Una vida intel·lectual intensa i 
perifèrica, amb noms generacio-
nals que fan el mateix, una colla 
prodigiosa. 

Algun detall ens ha de fer pen-
sar en una construcció literària a 

eficaz y demagógica”, que és una 
bona definició de García Márquez. 
Piglia és una altra cosa: és un rea-
lisme tacat de brutor, molt més 
dur. El dietari ens ensenya que de 
la vida surt la novel·la, que la cons-
trucció de l’escriptor ha estat 
conscient. Està tatxonat de fets de-
terminants –la mort del Che, una 
dictadura– que passen gairebé 
sense fer ombra per les pàgines. 
Aquesta també és una clau literà-
ria: la creació és introspectiva. El 
dietari tindrà futurs volums, fins 
a tres, i són una fascinant finestra 
abocada a una vida interessant i 
universal, en un país que aquí re-
sulta exòtic i en uns anys definiti-
vament superats, o sigui, prop de 
ser mitificats. Les pàgines finals, 
escrites avui, són extraordinàries: 
reprenen històries familiars diti-
ràmbiques i recreen la lenta deca-
dència de l’escriptor malalt. Cul-
mina així el relat que inicia també 
Emilio Renzi xerrant en un bar 
amb amics que no escoltem. Sole-
dat i tristor.✒
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partir dels dietaris originals. Per 
exemple, que se li atribueixi el text 
a Emilio Renzi (segon nom i segon 
cognom), que és un alter ego de 
l’autor que hi posa distància, que 
sempre vol dir introduir elements 
de ficció a canvi de treure peces de 
biografia real. Però tant li fa, per-
què el que ens interessa com a lec-
tors és aquesta intensitat creixent 
dels fets narrats, dels ambients, 
del caràcter esquiu del protago-
nista, que decideix que no vol te-
nir casa i viu llogant habitacions 
(“cuartos”). És a dir, que una cer-
ta inseguretat personal li cal per 
sentir-se escriptor, per deslligar-
se de la normalitat. Les relacions 
sentimentals van desfilant sense 
quedar-se.  

García Márquez el demagògic 
Amb una obra que bascula entre la 
intel·lectualitat i la trama policial, 
barrejant-les totes dues, tenen 
gràcia les referències literàries. El 
1967 llegeix Cien años de soledad i 
dictamina que gasta una “prosa 

llegits –Ejercicios respiratorios 
(1988), Abans, quan érem grans 
(2001) o la que ara ressenyem–, 
acaba enfosquida per l’enlluerna-
ment que, encara ara, provoca la 
lectura d’El turista accidental. 

El tema d’Anne Tyler ha estat 
sempre la família, ja en la seva va-
riant més exòtica, com en el cas de 
la de Macon Leary, o més corrent, 
com la dels Whitshank que prota-
gonitzen Un rodet de fil blau, que 
ara s’edita en català en impecable 
traducció de Marc Rubió, i que, en 
una mena de declaració de princi-
pis, es defineix com el súmmum de 
la vulgaritat: “No tenien res d’ex-
traordinari, els Whitshank. Cap 
d’ells era famós. Cap d’ells podia 
esgrimir una intel·ligència excep-


