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Parlem 
de la mort
Aquests dies ha aparegut el llibre De 
aquí a la eternidad (Capitán Swing), 
de l’activista i agitadora de la indús-
tria funerària nord-americana 
Caitlin Doughty (Hawaii, 1984). És 
un llibre sobre diferents maneres 
d’enfrontar-se als ritus funeraris de 
diverses parts del món. Està escrit 
des d’un punt de vista periodístic, 
amb tocs, òbviament, de cultura i fi-
losofia de vida que busca confrontar 
els nord-americans (i per extensió 
el món occidental) amb el fet pun-
tual de la mort. Parteix de la idea 
que Occident l’amaga i que la majo-
ria de cultures del món fan el con-
trari. No diem que no sigui així, pe-
rò ho fa comparant pautes culturals 
que difícilment es poden posar al 
mateix nivell. Per exemple, parla del 
costum d’una regió d’Indonèsia on 
els morts continuen amb els vius 
durant anys. Els tenen a casa, drets 
o asseguts, els renten, els pentinen, 
parlen amb ells, etc. Depenent de la 
família, s’enterra el difunt més o 
menys tard. I, de tant en tant, se-
gons els ritus i celebracions del lloc, 
és desenterra perquè hi pugui “par-
ticipar”.  S’expliquen casos de Mè-
xic, el Japó, Bolívia, uns quants dels 
Estats Units i, curiosament, hi apa-
reix Barcelona! Per a l’autora, que 
a les sales de vetlla hi hagi els morts 
protegits per una tapa transparent 
de vidre, o que directament el difunt 
s’exposi darrere d’una paret de vi-
dre, és estranyíssim. Ho dona com a 
pràctica general, quan no és així. En 
fi. De Barcelona, examina els ritus 
funeraris a Espanya. I torna a insis-
tir que el costum, per exemple, d’ar-
raconar ossos al fons del nínxol, tot 
barrejant restes antigues, per tal 
que hi càpiga el nou ocupant, seria 
un escàndol per a un nord-americà 
mitjà. Doncs molt bé.  

Ronda de mort 
El llibre és interessant, s’ha de llegir 
com un llibre de viatges una mica 
macabre. Lliga amb l’arribada periò-
dica de títols d’aquesta mena, entorn 
de la mort. Recordem Fiambres, de 
Mary Roach (GlobalRythm, 2007), 
sobre la vida dels cadàvers donats a 
la ciència, o la més recent La muerte 
de la muerte, de José Luis Cordeiro i 
David Wood (Deusto, 2018), sobre la 
dèria de convertir la mort en un fet 
opcional gràcies a les possibilitats 
que ofereixen les noves tècniques 
antienvelliment. Recomano no lle-
gir-los tots tres seguits.!
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Dos anys després 
d’A la seva pell, Ra-

quel Gámez Serrano 
publica la novel·la de 
suspens psicològic No 
diguis res. L’Edit i en 
Jan s’instal·len a la casa 
d’un petit poble amb 
l’objectiu d’ampliar la 
família, tot i que no se’n 
surten i ella, a poc a poc, 
comença a instal·lar-se 
en un món irreal. 

No diguis res 
RAQUEL GÁMEZ 
Llibres del  
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La Lena, una noia 
jove, pobra i òrfe-
na, camina per 
un camí polsegós 
sota el sol roent 
de l’estiu del sud 
n o r d - a m e r i c à .  

Està arribant a Jefferson, una ciu-
tat del Mississipí, després d’haver 
fet tot el camí des de l’estat veí 
d’Alabama. Està embarassada de 
molts mesos i, tan decidida com in-
gènua, dirigida per l’obstinació ne-
ta i poderosa dels que no saben tot 
el mal i tot el cinisme que omplen el 
món, va en cerca del noi que la va 
deixar prenyada. És el punt de par-
tida argumental de Llum d’agost, de 
William Faulkner (1897-1962), pe-
rò si l’essencialitzéssim i el desloca-
litzéssim podria passar pel relat ge-
nesíac d’una religió o pel mite fun-
dacional d’una civilització remota i 
fascinant. 

Faulkner, un dels millors, més in-
fluents i més innovadors novel·lis-
tes del segle XX, va escriure sempre 
aspirant a crear la mateixa veritat 

Una llum encegadora

mítica –alhora arquetípica i concre-
ta– que es troba en les històries ho-
mèriques, en la Bíblia o en les obres 
de Shakespeare. Va ser modern sen-
se renunciar a ser antic, o va ser an-
tic en el sentit més primigeni, uni-
versal i immutable de la paraula. És 
justament per això que, tot i que ja 
fa moltes dècades que legions de no-
vel·listes d’arreu del món fan servir 
les seves mateixes tècniques narra-
tives, i organitzen els seus materials 
amb unes estructures inspirades 
per les que ell va crear, i tenen una 
mirada sobre el món deutora de la 
seva, la literatura de Faulkner con-
tinua sent, avui, tan nova, rotunda 
i imponent com quan va aparèixer. 

Un cas paradigmàtic és Llum 
d’agost. Publicada originàriament 
el 1932, és una de les fites de l’uni-
vers faulknerià. Ambientada en el 
Mississipí d’entreguerres –concre-
tament al comtat fictici de Yokna-
patawpha, el cor del sud dels EUA, 
assotat per una pobresa i un endar-
reriment endèmics, aquí exacerbats 
per la Gran Depressió i per una se-

gregació racial institucionalitza-
da–, la novel·la es construeix com 
una ramificació d’històries que 
es despleguen a partir d’un doble 
detonant: l’arribada de la Lena a 
Jefferson i l’incendi de la mansió 
de la senyora Burden. 

Justament, la manera com 
Faulkner aborda l’incendi –al 
principi en veiem el fum llunyà 
des de la mirada de la Lena, des-
prés ens hi anem aproximant a 
través dels rumors i les històries 
que fan córrer aquells que no sa-
ben ben bé què deu haver passat i, 
finalment, al cap de moltes pàgi-
nes, assistim a l’escena des del seu 
interior i descobrim què ha succe-
ït realment– és il·lustratiu del vir-
tuós joc de perspectives i dels vai-
vens temporals que caracteritzen 
la narrativa de l’autor. 

Personatges al marge 
Un dels aspectes més destacats i 
sorprenents de la novel·la és que 
tots els personatges de pes, amb 
independència de la seva classe, 
raça, condició o sentit de la mo-
ral, són homes i dones al marge 
de la societat, que no encaixen 
dins els paràmetres estrictes i 
obtusos de la gent que els envol-
ta i que viuen en un estat de se-
miaïllament o de reclusió total, 
rebutjats per unes normes soci-
als i unes creences brutalment 
marcades per un racisme ferotge 
i per una religiositat d’un purita-
nisme veterotestamentari. Sigui 
com sigui, aquesta marginalitat 
comuna pren formes diferents, 
des de la pobresa desvalguda de 
la Lena fins a “la maledicció” ra-
cial de Joe Christmas –un blanc 
amb “sang negra”–, passant per 
la tara familiar i ideològica de la 
senyora Burden –descendent de 
ianquis abolicionistes i promo-
tora dels drets dels negres– i per 
l’ostracisme de l’impressionant 
reverend Hightower –un autèn-
tic desterrat de l’univers al més 
pur estil Hawthorne, però més 
teològicament barroc i infla-
mat–. En termes estilístics, 
Faulkner és un prosista prodigi-
osament desbocat i excessiu, 
d’una opulència esperitada i ru-
da. Els lectors catalans poden 
apreciar-ho gràcies a la traducció 
titànica i memorable d’Esther 
Tallada.!
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Maria Nunes publi-
ca un nou volum 

de rutes literàries esco-
llint els escenaris princi-
pals de la vida i obra de 
quatre autors impor-
tants en la literatura ca-
talana del segle XX: el 
poeta Joan Salvat-Pa-
passeit, el periodista Jo-
sep Pla i les novel·listes 
Mercè Rodoreda i Maria 
Aurèlia Capmany.

Rutes literà-
ries de BCN 
MARIA NUNES 
Meteora
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Professor de comu-
nicació de la Uni-

versitat de Barcelona, 
periodista i tertulià, Jo-
an Julibert s’interroga 
en aquest nou assaig 
–després de l’èxit notable 
de La causa del periodis-
me– sobre el concepte de 
veritat i mentida en ple 
debat sobre la progressi-
va rellevància de les fake 
news en el context actual. 

El poder de 
la mentida 
JOAN JULIBERT 
Saldonar
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