
55

arallegim
ara  DISSABTE, 14 DE MAIG DEL 2016  

Quina dona que 
devia ser, la Lucia 
Berlin!, amb 
aquests aires so-
fisticats i felins 
que llueix a la fo-
to de l’edició ca-

talana de Manual per a dones de fer 
feines, el volum que L’Altra Editori-
al ha publicat amb els seus millors 
contes. I amb la vida tan accidenta-
da que va tenir. I amb l’estil tan en-
dimoniadament fresc, la mirada tan 
singular i la veu tan honesta que ca-
racteritzen la seva literatura i que 
fan que espurnegi de tendresa, ma-
lícia, desesperació i alegria. 

Nascuda a Alaska l’any 1936 i 
morta a Marina del Rey (Califòrnia) 
l’any 2004, Lucia Berlin va ser una 
escriptora més aviat poc prolífica i 
gairebé gens reconeguda en vida. Va 
publicar setanta-sis contes, que van 
aparèixer en diferents revistes i van 

Lucia Berlin: 
calamitosa, desenfadada, 
seductora

FINS QUE L’ANY 
PASSAT ES VA 
PUBLICAR 
L’EDICIÓ ANGLESA 
DE ‘MANUAL PER A 
DONES DE FER 
FEINES’, LUCIA 
BERLIN (1936-2004) 
ERA GAIREBÉ UNA 
DESCONEGUDA.  
EL LLIBRE 
L’ACREDITA COM 
UNA NARRADORA 
ÀGIL, IMPACTANT  
I MEMORABLE 

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL ser aplegats en tres reculls durant 
les dècades dels 80 i 90, dels quals va 
vendre uns mil o dos mil exemplars. 
Per a un autor nord-americà, aques-
tes xifres són una misèria: un bitllet 
en tercera classe cap a l’oblit. L’oblit 
era, justament, el destí de Berlin 
fins a l’any passat, quan es va publi-
car als EUA aquesta antologia de 43 
relats amb pròleg de l’escriptora 
Lydia Davis i una presentació de 
l’editor Stephen Emerson, tots dos 
inclosos a l’edició catalana. Alesho-
res, gairebé de la nit al dia, el públic 
i la crítica nord-americans van des-
cobrir que podien afegir un nom 
més al seu atapeït i rutilant cànon 
de contistes. 

Una vitalitat increïble 
S’entén la sorpresa que ha causat la 
(re)descoberta de la figura i l’obra 
de Berlin. No només pel seu valor li-
terari. També per les connexions 
tan estridents i morboses que pre-
senta la seva literatura amb la seva 
vida, que va ser entre fascinant i ca-
lamitosa i que la va proveir d’anèc-
dotes, temes, personatges i situaci-
ons. Al pròleg, Lydia Davis diu que 
Berlin “va basar molts dels seus re-
lats en episodis de la seva vida” i ci-
ta un dels quatre fills de l’autora di-
ent que la seva mare no escrivia con-
tes autobiogràfics però sí “força 
semblants a la realitat”. Pel timbre 
tan convincent amb què sona tot 
plegat i pel coneixement directe que 
demostra tenir de les coses, inclo-
ent-hi les més etilícament demen-
cials i les més desolades, no hi ha 
dubte que la pròpia vida és la prime-
ra matèria amb què està construï-
da la ficció de Berlin. 

La infantesa itinerant per distints 
pobles de l’oest americà (el seu pare 
treballava en la indústria minera) o 

bé estancada a El Paso en companyia 
de la seva mare i del seu avi alcohòlics, 
els anys luxosos d’adolescència pas-
sats a Santiago de Xile, els dos marits 
de qui es va divorciar, els quatre fills 
que va tenir i totes les feines i feinetes 
que va haver de fer per criar-los –in-
fermera, dona de fer feines, mestra, 
telefonista– i, per descomptat, la se-
va desastrosa addicció a l’alcohol, que 
la va dur a diferents centres de des-
intoxicació i la va abocar durant anys 
a una rutina autodestructiva: tots 
aquests escenaris, situacions i temes 
són els que apareixen, un cop i un al-
tre, als contes de Manual per a dones 
de fer feines, molt ben traduïts per Al-
bert Torrescasana. 

Tot i el dramatisme sovint deso-
lador de moltes de les històries, la li-
teratura de Berlin transmet una vi-
talitat increïble, i d’aquest contrast 
prové la seva virtut més atractiva i 
peculiar. Gràcies a unes protagonis-
tes narradores que s’assemblen en-
tre elles –i que segurament són la 
veu de l’autora–, tot ens arriba im-
pregnat d’una energia desenfadada, 
electritzant i perspicaç, plena 
d’aquella curiositat gojosa que fa 
que tot ens resulti interessant i que 
fins i tot en les situacions més depri-
ments vegem espurnes de merave-
lla. Berlin fa –i no exagero– que ser 
una dona de fer feines sembli una 
professió apassionant. 

Aquesta desimboltura existenci-
al i anímica, que mai no és ingènua 
i que no està exempta de crueltats i 
de caos, s’expressa amb una intel·li-
gència cantelluda i una prosa veloç 
i precisa, desapassionada però se-
ductora i vibrant. És cert que Berlin 
no és una estilista pulcra però ¿qui 
necessita pulcritud formal quan té 
energia verbal, un sentit de l’humor 
esmolat i veritat humana?✒
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El segon recull de 
contes de Joan 
Todó (la Sénia, 
1977) és el resul-
tat d’una sèrie 
d’encàrrecs que 
l’autor s’ha pres 

seriosament. Al text que clou i jus-
tifica el llibre s’admira de la capa-
citat de Johann Sebastian Bach per 
compondre obres mestres per en-
càrrec de les esglésies de Leipzig. 
S’inclina, doncs, per la teoria que els 
constrenyiments estimulen l’artis-
ta en lloc de limitar-lo. Excepte un 
parell de relats breus que potser no 
havien de passar el tall (Una carta 
i Dormir), la majoria són molt sòlids 
i alguns, esplèndids, fets a partir 
d’una sàvia combinació de bon rit-
me narratiu i precisió estilística que 

Robar l’èpica
dóna petits grans moments de reve-
lació literària: la fugida de pare i fill 
“rient com xiquets” del taller fami-
liar que acaben d’incendiar, la trui-
ta perfecta que es fa el lladre que ir-
romp de nit en una casa, l’angoixa 
d’una mare soltera per la desapari-
ció de la filla. O l’habilíssim Un bit-
llet de vint euros, publicat fa un pa-
rell d’anys a la secció d’Eco-
nomia de l’ARA, i que és 
un retrat perfecte 
d’una nit qualsevol a 
Barcelona. 

La majoria de 
protagonistes dels 
contes són personat-
ges solitaris, que se 
senten estrangers i so-
bretot aliens a un món 
que avança només per a 

un conte que també es diu Les raons 
sobre un milionari i un lladre que 
intenta demostrar-li qui dels dos és 
l’autèntic criminal. El tren s’atura 
i queda a la via “com un cuc mort”, 
sense ningú a la cabina. A mesura 
que l’ambient es va enrarint, el con-
te adopta un to lleugerament fan-
tàstic, però de seguida intuïm que 
les flames que ballen als rostres dels 
passatgers que han cremat trossos 
de vagó per escalfar-se no duraran 
gaire, ni serviran per encendre’ls la 
ira que els faria reaccionar. “Els di-
ners són mentida”, diu un vell que 
canta àries d’òpera a l’andana. ¿Els 
sona? Cap altre passatger duu un lli-
bre a la bossa: només el protagonis-
ta està disposat a llegir el món cre-
puscular i sense rastre d’èpica amb 
què s’ha trobat.✒
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uns quants privilegiats. Són lladres, 
com ho és l’escriptor, que roba 
temps i vides alienes, i haurien de 
ser justiciers i voler capgirar el món 
i combatre les injustícies, però, en 
un món sense èpica, només volen 
tenir una casa en una urbanització 
i una dona a qui estimar. Una vega-

da, a Salou, van conèixer una si-
rena, però potser va ser 

una broma: l’adoles-
cència és un to mític 

que no tornarà. 

Un cuc mort 
 El millor relat –i 
potser el que con-

centra més caracte-
rístiques del món to-

donià– és Les raons: un 
noi viatja en tren i llegeix 


