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Comanegra publica 
un relat inquietant 

de Mercè Rodoreda, 
il·lustrat pel premiat 
Dani Torrent. En un 
poble abandonat viuen 
una colla de senyoretes 
immaculades amb el 
seus gats caçadors però 
cap home. El lector hi 
trobarà la Rodoreda 
mestra del conte, l’au-
tora de Viatges i flors.  

Viatge al 
poble de les 
trenta 
senyoretes 
MERCÈ RODOREDA 
Comanegra

ARAL’APARADOR
FICCIÓ

L ’ e n d e r r o c a -
ment del govern 
democràtic de 
Jacobo Árbenz, a 
la Guatemala del 
1954, ha sigut una 
de les espines 

més fortament clavades en la cons-
ciència dels sectors progressistes 
hispanoamericans en la segona 
meitat del segle XX. Al capdavall, el 
crim d’Árbenz només va consistir a 
idear una reforma agrària que re-
partira entre els indígenes terres 
improductives, per poder treure’ls 
del feudalisme i inserir-los dins una 
economia moderna. Aquesta refor-
ma, però, insistia també a gravar 
amb impostos la United Fruit Com-
pany, la poderosa exportadora de 
bananes amb capital nord-americà. 
I això és l’origen d’un dels colps 
d’estat més injustos d’un segle i d’un 
continent on el colp d’estat ha sigut 
considerat sens dubte una de les be-
lles arts. Aquest és el motor que per-
met a Mario Vargas Llosa escriure 
Tiempos recios.  

La tardor del patriarca 

Després de La fiesta del Chivo 
(2000), el volum que va dedicar al 
sàtrapa dominicà Rafael Leónidas 
Trujillo, Vargas ha emprès el seu 
nou text amb una certa voluntat de 
continuïtat. Al capdavall, Trujillo 
també va intervindre en la crisi gua-
temalenca: va finançar el substitut 
d’Árbenz, el coronel Carlos Castillo, 
en la seua conspiració criminal. Pe-
rò els millors padrins de Castillo van 
ser els Estats Units, et pour cause. 
En la primera part de Tiempos re-
cios se’ns narra el curiós aplec d’in-
teressos de dos jueus nacionalitzats 
nord-americans, Edward L. Ber-
nays i Sam Zemurray. El segon era 
l’amo de la United Fruit i va con-
tractar el primer –que es jactava de 
ser el creador de les relacions públi-
ques modernes– perquè orquestra-
ra una campanya de premsa als Es-
tats Units per advertir de la deriva 
cap al comunisme de les autoritats 
guatemalenques. 

En realitat, Jacobo Árbenz no era 
comunista, sinó simplement un 
progressista benintencionat. Però 

això la United Fruit ho sabia. Ne-
cessitava la campanya difamatò-
ria, precisament, perquè els Es-
tats Units pogueren intervindre 
a Guatemala amb l’opinió públi-
ca convenientment ensinistrada. 
I així va ser. Tiempos recios, fet i 
fet, és la crònica novel·lada 
d’aquell tèrbol episodi. Una altra 
cosa és si Vargas Llosa, company 
de viatge dels neoliberals al seu 
continent, té autoritat moral per 
evocar ara de manera lacrimòge-
na la deplorable caiguda d’Ár-
benz. No acabe de tindre clar què 
ha fet més mal al segle XX, si el 
comunisme o l’anticomunisme. 
Sorpresos enmig d’aquesta dia-
lèctica, molts intel·lectuals no 
sempre han sabut romandre im-
pertèrrits, si no neutrals. Vargas 
explica ara que la intervenció de 
la CIA a Guatemala va convéncer 
un jove Fidel Castro i un jove Er-
nesto Che Guevara que l’única via 
possible, enfront de l’abraçada de 
l’os americà, era l’abraçada de 
l’os soviètic... No sé si Vargas és 
un clarivident o un cínic. 

Però a un escriptor, vet-ho ací, 
se l’ha de jutjar per la qualitat de 
la seua escriptura. Tiempos re-
cios, en aquest sentit, no em sem-
bla una gran novel·la –almenys, 
no digna de l’autor de Conversa-
ción en La Catedral (1969)–. Var-
gas continua sent un gran conta-
dor d’històries, un relator apte 
per a tots els públics, però el seu 
text té una flaire didàctica que 
desconcerta un poc. Què pretén 
l’autor? Fer-nos un digest facilet 
dels esdeveniments a Guatemala 
o arborar-hi una ficció amb tots 
els ets i uts? La pulsió pedagògi-
ca, d’alguna manera, elimina la 
possibilitat de la segona opció, i 
aquest és el problema.  

Els diàlegs de la novel·la, d’al-
tra banda, són maldestres, sense 
ni una mica d’elaboració estilís-
tica ni cap gràcia en la fidelitat al 
nivell col·loquial. I les tècniques 
narratives són les mateixes que 
va aprendre tot llegint Madame 
Bovary quan era jove: estil indi-
recte lliure, accions paral·leles... 

Potser Vargas Llosa ha arri-
bat en aquest punt en què només 
desitja fer una narració transpa-
rent, apta per a tothom. Però, 
per això li han donat el premi 
Nobel?!

TIEMPOS 
RECIOS 
MARIO VARGAS 
LLOSA 
ALFAGUARA 
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Baba Dúnia viu en un 
poblet a la zona 

d’exclusió de Txernòbil. 
És una dona gran que 
torna a casa seva després 
de la catàstrofe nuclear 
per refer la seva vida. En-
mig de la placidesa de 
viure en un entorn pràc-
ticament deshabitat, ar-
riba un estrany que ame-
naça l’existència de la 
petita comunitat.

L’últim amor 
de Baba 
Dúnia 
ALINA BRONSKY 
Les Hores

FICCIÓ

Lapislàtzuli recupera 
Els sots feréstecs, la 

primera novel·la moder-
nista de la literatura ca-
talana. Mossèn Llàtzer 
arriba exiliat a una par-
ròquia rural, Sant Pau de 
Montmany, per haver 
reivindicat la memòria 
d’un filòsof del passat. 
Les seves bones intenci-
ons xoquen amb la des-
confiança dels pagesos.

Els sots 
feréstecs 
RAIMON CASELLAS 
Lapislàtzuli

FICCIÓ

Pistes, no 
respostes 

L’escriptora britànica Jeanette 
Winterson ha passat per Barcelona 
i ha deixat clar que no cal parlar de 
narcisisme, pessimisme i autocom-
passió per ser una estrella de la li-
teratura internacional, sinó que po-
sar èmfasi en la generositat, l’opti-
misme i la curiositat pel món que 
ens envolta té molt més interès i, 
n’estic segura, genera més lectors. 
Gràcies, Jeanette! Si no hi vau poder 
assistir, recupereu la xerrada inspi-
radora que va mantenir amb Bel 
Olid al CCCB o la magnífica entre-
vista que li va fer Anna Pérez Pagès 
a Betevé, així com diverses entrevis-
tes que va concedir a mitjans es-
crits: aquí va ser la Sílvia Marimon 
qui li va fer parlar d’intel·ligència ar-
tificial arran de la seva última no-
vel·la traduïda, Frankissstein. En to-
tes hi trobareu un denominador co-
mú: qui respon és algú apassionat, 
curiós, que es fa preguntes tota l’es-
tona i que afirma que els llibres ser-
veixen per donar pistes perquè la 
gent navegui com pugui pel món, 
però no respostes pretensioses que 
l’alliçonin sobre què ha de pensar. 
Quan una escriptora contesta que la 
urgència d’escriure no li prové de la 
vanitat sinó de l’esperança en el 
canvi, si més no renova la fe en 
aquesta professió. Això sí que és fe-
minitzar-la, i seriosament. 

Winterson, a més, va reivindicar 
una altra cosa que no és tan habitu-
al avui: la responsabilitat pública de 
l’escriptor com algú amb el privile-
gi de tenir una veu i més temps que 
la majoria dels mortals i que, per 
tant, s’ha d’esforçar per pensar so-
bre les coses que passen al món i ex-
plicar-les a través d’aquesta plata-
forma. Em va agradar també la de-
fensa poc tòpica de la literatura com 
a activitat no elitista i simbiòtica. 
No elitista, perquè no hi ha res que 
sigui més a l’abast de tothom que es-
coltar les veus del passat per mirar 
de solucionar els enigmes del pre-
sent, i simbiòtica perquè, segons va 
explicar, la lectura que fan els altres 
dels seus llibres la fa canviar a ella. 
Creure que la lectura –i la crítica li-
terària!– serveix per estimular els 
escriptors i per fer més rics i com-
plexos els llibres és propi de qui en-
tén l’art com una expressió més ve-
ïna de la generositat que de l’egois-
me, algú que confia que sempre hi 
haurà algú a l’altra banda del fil 
abans de llençar-lo en la foscor.!
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