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El fill  
de tots i la 
independència 
Recordo amb emoció cadascun dels 
llibres que publica Louise Erdrich 
(Minnesota, 1954), amb sang índia 
ojibwe a les venes. Les novel·les d’Er-
drich aconsegueixen l’afany aparent-
ment impossible d’aplegar senti-
ment, empatia pels personatges i pel 
complex món dels indígenes nord-
americans. La seva última novel·la, 
LaRose (2016), en traducció castella-
na de Susana de la Higuera (sens 
dubte no responsable del títol absurd 
El hijo de todos de l’edició de Sirue-
la, que va caure en el pànic mortal 
que agafa als editors espanyols quan 
un títol no és explicatiu), més enllà 
de la trama argumental, amb un punt 
de partida extraordinari, ens con-
fronta amb la realitat social de les 
cultures tribals, de la seva supervi-
vència, de la seva cultura i de les se-
ves creences. Llegeixin els llibres de 
Louise Erdrich, fins i tot en tenim al-
gun títol en català: eixamplaran el 
seu punt de vista, gaudiran de bona 
literatura i s’emocionaran amb les 
seves històries. Fixin-s’hi, els nord-
americans originals, que allà deno-
minen “nadius americans”, al con-
trari que altres minories, no han ge-
nerat ni generen literatura pròpia… 
segons el punt de vista occidental. La 
literatura oral no compta, o compta 
com si fos de segona. O ha d’arribar 
algú com Erdrich, que no és estric-
tament “índia”, a explicar-ho “a la 
manera occidental”. La literatura 
oral de les diverses nacions nord-
americanes primigènies és riquíssi-
ma. Però és oral, i es transmet amb la 
llengua pròpia, que és progressiva-
ment abandonada. Per tant, perdent 
la llengua no sols perds l’ànima, si-
nó que perds la cultura i la literatura, 
de la qual no queda rastre. El resultat 
és la desaparició, ras i curt.  

Ja som independents 
La lliçó que en podem treure com a 
catalanoparlants, catalanollegidors, 
és que literàriament som indepen-
dents. Ho som des de sempre. No hi 
ha llei que ens ho limiti. Quan els no-
vel·listes catalans anem pel món, hi 
anem com a catalans perquè la nostra 
literatura ens defensa. A diferència 
dels ojibwe, entrem en competència 
directa amb les altres nacions occi-
dentals. I juguem el mateix campio-
nat i som capaços de fer-ho amb els 
mateixos mètodes. Es tractava d’arri-
bar al segle XXI amb una mínima ca-
pacitat de maniobra, de reacció. La 
cultura dels ojibwes no sobreviurà al 
segle XXI. La nostra, ara per ara, sí.!

LLUÍS A. 
BAULENAS

L’ESCUMA  
DE LES 
LLETRES

Doctora en filologia 
semítica i especia-

lista en el món àrab, Do-
lors Bramon presenta 
en aquesta guia una anà-
lisi de l’Alcorà, el llibre 
sagrat dels musulmans. 
Ho fa amb amenitat i 
profunditat, sense defu-
gir alguns dels punts 
més polèmics, com ara 
“la pretensió que es trac-
ta d’un llibre violent”.

El Corán 
DOLORS BRAMON 
Tibidado  
Ediciones
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ASSAIG

Primera incursió 
de Màrius Serra 
(Barcelona, 1963) 
dins el gènere que 
ell mateix etique-
ta com a satírico-
criminal (qui sap 

si pensant en aquell actor “galaico-
catalán” amb què Pepe Rubianes es 
presentava al públic), a la qual l’au-
tor anuncia que en seguiran d’al-
tres, protagonitzades també per 
l’expert en jocs Oriol Comas i Coma 
as himself (“el meu Carvalho”, en 
diu Serra) en el paper d’involunta-
ri detectiu: en aquesta ocasió, a la 
recerca de la identitat d’un assassí 
en sèrie que es dedica a liquidar es-
criptors supervendes durant la di-
ada de Sant Jordi.  

Els crims són comesos en plena 
llum del dia i a la vista de tothom 
(però sense que ningú se n’adoni 
fins que és massa tard), d’acord amb 
un mètode tan subtil com contun-
dent: un verí sinuosament adminis-
trat converteix els reis i les reines de 

El drac mata  
(l’ego dels autors) 

les llistes de més venuts en meres 
pelleringues dessecades i, podríem 
dir, liofilitzades, metàfora i burla de 
la seva vanitat. No endebades, el joc 
al qual juguen uns estudiants diri-
gits per l’Oriol Comas de la ficció 
s’anomena L’Ego. I el modus ope-
randi de l’assassí que desmoca es-
criptors sembla inspirat en el Sigi-
nero o Saginero, un sinistre perso-
natge del folklore que extreia el 
greix i la sang dels infants per un 
procediment també insòlit. 

Però que ningú s’esveri: La no-
vel·la de Sant Jordi no és cap explo-
sió gore, sinó una comèdia apta per 
a tots els públics a la qual no li fal-
ta, tanmateix i per descomptat, una 
sòlida construcció narrativa i una 
dosi abundant d’irreverència i de 
considerable mala bava. Com a thri-
ller, s’articula a partir de la clau del 
whodunnit, és a dir, el joc d’amagar 
rere múltiples sospitosos qui és o 
qui són l’autor o els autors dels 
crims, jugat aquí amb solvència in-
discutible. Com a sàtira, gasta un 

sentit de l’humor que oscil·la en-
tre tons més blancs i amables i 
d’altres força més corrosius, en-
tre referents coneguts de l’es-
criptura de Màrius Serra com Pe-
re Calders i Avel·lí Artís-Gener 
Tísner i models procedents de la 
literatura nord-americana, lli-
gats amb la contracultura o rei-
vindicats per ella, com Richard 
Brautigan, Jim Dodge, John 
Kennedy Toole o el més recent 
Sam Savage. I és, en fi, un roman 
à clef en què el lector es pot diver-
tir (també) jugant a descobrir els 
personatges reals emmascarats 
rere els seus alter ego, tot i que 
molts hi apareixen sense filtres, 
com el mateix Màrius Serra, au-
tor a la ficció d’una altra novel·la 
amb un títol i una sinopsi molt 
semblants als de la novel·la que el 
lector té entre mans. 

Gràcia, enginy i ritme 
Publicar en plena campanya de 
Sant Jordi una novel·la que es ti-
tula La novel·la de Sant Jordi és 
evidentment una provocació, i 
també una maniobra promocio-
nal com les mateixes que hi són 
parodiades. Màrius Serra té prou 
gràcia i enginy, com és sabut, per 
posar en solfa el sector, el gremi 
o la màfia (segons com es miri) 
del llibre des de dins, sense con-
templacions però també sense 
agror ni ressentiment. I té tam-
bé l’encert de fer-ho a través dels 
ulls d’Oriol Comas i de la Sol, la 
coprotagonista de la història, 
que són externs a aquest món i 
amb els quals el lector empatit-
za fàcilment. Els diàlegs i les situ-
acions hilarants s’acumulen, hi 
ha una galeria molt notable de 
secundaris (el cap de premsa 
Francesc Garota i els poetes pre-
tensiosos i perdularis de l’Antic 
Teatre es fan estimar especial-
ment), el ritme és implacable i 
l’element sorpresa hi està ade-
quadament dosificat. Una molt 
bona comèdia d’intriga que 
compleix generosament el ma-
nament de divertir i que, amb la 
seva lleugeresa, no s’està de 
plantejar qüestions greus de 
fons: per exemple, què n’hem 
fet, entre tots, de la literatura.!

LA NOVEL·LA 
DE SANT 
JORDI 
MÀRIUS SERRA 
AMSTERDAM 
350 PÀG. / 18,50 ! 
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CRISTINA CALDERER

Publicats per primer 
cop el 1982 i recupe-

rats ara per Núvol, els 
quatre contes d’Història 
d’Emma, de Paulina Pi de 
la Serra (1906-1991), es-
tan ambientats en el 
món culte i cosmopolita 
terrassenc dels anys de 
guerra i postguerra, una 
realitat “més endreçada i 
esperançada”, en parau-
les de Vicenç Villatoro.

Història... 
PAULINA PI 
DE LA SERRA 
Ed. del Núvol

FICCIÓ

L’escriptor gironí 
Miquel Fañañàs 

presenta un thriller en 
què la presa de Susque-
da comença a esquer-
dar-se i, amb el perill 
imminent d’un ensorra-
ment, amenaça les po-
blacions veïnes. Un pe-
riodista mig retirat i en 
crisi estudia el cas i ofe-
reix una versió molt di-
ferent de l’oficial.

Susqueda 
MIQUEL FAÑANÀS 
Columna 

FICCIÓ


