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Si la història que 
conta Susan Falu-
di al llibre A la 
cambra fosca fos 
l’argument d’una 
novel·la, faria la 
impressió d’estar 

construït amb uns materials tan 
eclèctics i alhora tan ben conjuntats, 
resultaria tan enrevessat i alhora tan 
ben travat i tan coherentment signi-
ficatiu, que la novel·la es veuria llas-
tada per un excés d’artifici, de càlcul 
i de correspondències massa ben 
trobades. Les obres de ficció en què 
tot encaixa d’una manera sospitosa-
ment exacta acaben deformades per 
un excés inversemblant de perfec-
ció. Però no som davant una obra de 
ficció, sinó davant un intel·ligent, 
polièdric i meticulós assaig d’inves-
tigació periodística. I, per sorpre-
nent i precís que sigui el trencaclos-
ques que a la fi configura el llibre, tot 
el que hi surt és real. 

El tema que Susan Faludi es pro-
posa d’investigar és el seu pare. Tot 
comença el dia que l’autora, guanya-
dora d’un premi Pulitzer i referent 
feminista als EUA, s’assabenta que el 
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seu progenitor, un talentós però tur-
bulent fotògraf hongarès d’origen ju-
eu, s’ha sotmès a una operació de 
canvi de sexe. Ella a penes hi ha tin-
gut cap relació des que ell es va divor-
ciar de la seva mare, un quart de se-
gle enrere, però una transformació 
tan radical no es correspon amb el re-
cord que conserva d’ell, un home poc 
afectuós i amb propensió als esclats 
de violència. Decidida a aclarir què 
ha passat, com és i com ha estat el seu 
pare, i quina vida ha tingut, Susan Fa-
ludi viatja a Budapest, on ell ha tor-
nat després de cinc dècades als EUA, 
i mira de descobrir qui era el vell Ste-
ven Faludi a mesura que va desco-
brint com és la nova Stefánie. 

Un retrat a partir dels negatius 
Si des del punt de vista humà l’Ste-
ven/Stefánie Faludi és el nucli de la 
història, des del punt de vista teò-
ric o intel·lectual l’eix al voltant del 
qual orbiten tots els materials que 
formen el llibre és la identitat. ¿De 
què parlem quan parlem d’identi-
tat? ¿De quina manera conviuen o 
es complementen o es fan nosa, en 
un individu, la identitat de gènere, 
la nacional, la religiosa, la ideològi-
ca, la sexual? ¿Realment és legítim 
o raonable parlar d’identitat quan 
tot és fluid i evoluciona i es transfor-
ma? ¿Què vol dir ben bé ser jueu, o 
home, o dona, o hongarès? 

Un dels mèrits de l’autora és que 
opta per reconstruir la història i la 
personalitat del seu pare a partir dels 
negatius –les fugides, les negacions, 
les elisions, les contradiccions, les 
falsificacions i les transformacions– 
que caracteritzen tant la seva vida 
com el context en què s’ha desenvo-
lupat. Nat a Budapest el 1927, Steven 
Faludi va salvar els seus pares de mo-

rir a mans dels nazis en plena guerra, 
però després hi va trencar els lligams 
quan ells se’n van anar a viure a Is-
rael. Jueu, s’obstina a ser hongarès i 
es nega a veure l’antisemitisme crei-
xent que enverina la història de la se-
va pàtria. Professional reconegut per 
les seves habilitats retocant fotos 
d’altri, és un cineasta frustrat. Home 
casat i amb dos fills, mai s’ha sentit 
complet ni acceptat per les dones 
com a mascle i, finalment, canvia de 
sexe. Els decalatges i les metamorfo-
sis en la identitat de Steven Faludi 
són complementats per l’autora amb 
l’anàlisi i el relat d’altres transforma-
cions: les que han marcat la història 
d’Hongria i dels EUA, les que han 
afectat la percepció de la identitat 
transgènere... 

Conscient que un tema tan obert 
i una història tan envitricollada re-
querien ser abordats des de tots els 
flancs possibles, Susan Faludi ha fet 
un llibre amb una identitat literària 
programàticament flexible i híbrida. 
Així, es pot dir que A la cambra fosca 
és un assaig de crítica cultural, un re-
portatge sobre el món de la transse-
xualitat, una crònica històrica i una 
panoràmica d’actualitat sobre Hon-
gria, una exploració de la memòria fa-
miliar, una anàlisi sociopolítica sobre 
el ressorgiment d’un nacionalisme 
identitari que es basa en les mateixes 
mentides i busca els mateixos ene-
mics que fa cent anys, una narració 
amb tocs de faula, una confessió per-
sonal... Si a tot això hi afegim que Su-
san Faludi té una prosa vigorosa i ne-
ta –bona traducció de Josep Ale-
many– i fa gala d’una intel·ligència or-
ganitzativa prodigiosa, enemiga de la 
manca de rigor i de la gratuïtat, que-
darà clar que ens trobem davant un 
llibre apassionant i esplèndid.✒

NO SOM 
DAVANT 
D’UNA OBRA 
DE FICCIÓ, 
SINÓ 
DAVANT 
D’UN 
INTEL·LI-
GENT, 
POLIÈDRIC I 
METICULÓS 
ASSAIG 
D’INVES-
TIGACIÓ 
PERIODÍS-
TICA

PERE 
ANTONI 
PONS

A LA CAMBRA 
FOSCA 
SUSAN FALUDI 
EDICIONS  
DEL PERISCOPI / 
ANAGRAMA 
TRADUCCIÓ DE 
JOSEP ALEMANY 
512 PÀG. / 20,90 €

RICHARD LAUTENS / EFE

“A un gran pia-
nista ja el pots 
deixar sol a l’ha-
bitació on s’asseu 
per tocar el pia-
no, omplir-l’hi de 
pols, i llançar-li 

cubells d’aigua a sobre, que ell con-
tinuarà tocant. Fins i tot si la casa 
s’ensorra, continuarà tocant. I amb 
l’escriptura passa el mateix”. Això 
explicava Thomas Bernhard en una 
entrevista a Werner Wögerbauer al 
cafè Bräunerhof de Viena. Era el 15 
de juliol del 1986, el mateix any en 
què veuria la llum l’última novel·la 
de l’autor austríac, Auslöschung 
(Extinció, encara inèdita en català), 
tot i que encara escriuria com a mí-
nim un parell més d’obres de tea-
tre, Elizabeth II (1987) i Plaça dels 
herois (1988). El 12 de febrer del 
1989 moria el narrador, dramaturg 

La falsedat dels sans
i poeta: des de fa una dècada, l’in-
flux de la seva prosa verinosa, sofis-
ticada i, a estones, molt divertida ha 
anat arribant en català gràcies a 
l’excel·lent feina de Clara Formo-
sa Plans, que s’ha ocupat, entre d’al-
tres, dels cinc volums de la pentalo-
gia autobiogràfica –publicada a Sa-
lobre i El Gall entre el 2008 i el 
2012– i Mestres antics (Còmplices, 
2011). Raül Garrigasait, que el 2017 
va debutar en la novel·la amb la 
multipremiada Els estranys (Edici-
ons de 1984), signa ara l’excel·lent 
traducció d’El nebot de Wittgens-
tein, una bona mostra del Bernhard 
tardà, que forma un díptic involun-
tari amb El malaguanyat (1983).  

Si en aquesta última obra l’es-
criptor rememorava la coneixença 
del pianista Glenn Gould, virtuós i 
aclamat des de molt jove, contrapo-
sant-la amb el fracassat i suïcida 

truir un retrat del seu amic vienès a 
partir d’afinitats comunes, com ara 
l’òpera, la música clàssica, les cafe-
teries, l’aversió per la família (“quan 
ell deia els meus germans, sempre 
deia també els meus torturadors”) i 
la vetllada en què Bernhard va reco-
llir el premi Grillparzer –explicada 
també a Els meus premis (El Gall, 
2014)–, on hi ha potser les pàgines 
més hilarants del volum: “Un premi 
sempre te’l concedeixen només per-
sones incompetents que se’t volen 
pixar a la cara i se’t pixen copiosa-
ment a la cara si acceptes el seu pre-
mi”. Un dels temes de fons d’El ne-
bot de Wittgenstein és la difícil rela-
ció entre malalts i sans. En aquest 
aspecte, l’escriptor és dur i clarivi-
dent: “Quan és honest, el sa no vol 
tenir res a veure amb el malalt, no 
vol que li recordin la malaltia i així, 
com és natural i lògic, la mort”.✒
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Wertheimer, El nebot de Wittgens-
tein reconstrueix la singular amis-
tat bernhardiana amb Paul Witt-
genstein, nebot del filòsof que va re-
volucionar el pensament amb el 
Tractatus logico-philosophicus 
(1921). La novel·la és una doble 
aproximació a la malaltia: a la físi-
ca –la del mateix autor– i a la psíqui-
ca, que afecta des de jove el Paul. El 
paràgraf únic de 120 pàgines que 
configura el llibre arrenca amb una 
estada al Wilhelminenberg dels dos 
convalescents. Bernhard es recupe-
ra d’una intervenció pulmonar i 
Wittgenstein està ingressat al pave-
lló de malalts mentals, afectat per 
una de les crisis que, cada cert 
temps, l’obliguen a passar unes set-
manes de confinament. A partir 
d’aquí, i en una estructura volàtil 
semblant a la d’El malaguanyat, el 
narrador de la història intenta cons-


