
ara llegim
43ara  DISSABTE, 1 DE JUNY DEL 2019

arallegim

Quan llegeixes 
David Foster Wa-
llace –tant les no-
vel·les i els contes 
com els reportat-
ges i els articles– 
tens la impressió 

d’estar assistint a l’espectacle d’un 
cervell que funciona a ple rendi-
ment. La varietat de recursos de 
l’autor és tan gran, i el desplega-
ment que en fa és tan àgil i poc apa-
ratós –en una mateixa pàgina des-
criu, reflexiona, argumenta, contra-
argumenta, matisa, especula, narra, 
mira de lluny, mira de prop, inter-
pel·la el lector, l’adverteix, interca-
la una cita, elogia, rebat, menysprea, 
fa conya, es posa mig irònic, es po-
sa mortalment seriós...–, que costa 
no sentir-se aclaparat. 

És com veure un exèrcit multi-
tudinari armat fins a les dents que 
es desplaça pel camp de batalla 
amb la velocitat i l’eficàcia d’una 
guerrilla alliberadora i quirúrgica-
ment letal. El símil bèl·lic pot no 
semblar gaire escaient per parlar 

Un cervell funcionant 
a ple rendiment

AUTOR CORROSIU I 
IRÒNIC COM POCS, 
DAVID FOSTER 
WALLACE ESTÀ 
CONSIDERAT UNA 
DE LES VEUS 
IMPRESCINDIBLES 
DE LA LITERATURA 
NORD-AMERICANA. 
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2008. HA DEIXAT 
NOVEL·LES COM 
ARA ‘L’ESCOMBRA 
DEL SISTEMA’ I 
‘INFINITE JEST’

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL d’un home que en el fons va ser un 
humanista hipersensible, brillant, 
amb sentit de l’humor i tocat per la 
tragèdia de la depressió, però en 
realitat crec que sí que ho és, d’es-
caient, perquè en tot el que va es-
criure DFW hi ha una tensió cris-
pada, gairebé violenta, que ve de la 
relació inestable i pugnaç que sem-
pre va mantenir amb ell mateix i 
amb el món. M’atreviria a dir que 
fins i tot quan és obertament admi-
ratiu i sincerament empàtic ho és 
amb esforç, des d’un sentit incò-
mode i conflictiu de l’existència. 

Els nou articles i reportatges re-
copilats a He ballat (breument) la 
conga, en una edició preparada –se-
leccionada, prologada i esplèndida-
ment traduïda– per Ferran Ràfols 
Gesa, són una mostra representati-
va del quefer de DFW com a escrip-
tor de no-ficció. També constituei-
xen una bona porta d’entrada al seu 
món intel·lectual, anímic i biogrà-
fic: les fílies (DeLillo, Pynchon o els 
productes de la cultura popular de 
masses), les fòbies (les formes més 
gregàries d’entreteniment o els 
Grans Mascles Narcisistes de la li-
teratura nord-americana –com Up-
dike i Mailer–), les passions d’eru-
dit entusiasta (era un virtuós de la 
llengua i dels nombres), les obses-
sions d’home “semiasocial” i “semi-
agorafòbic”... 

Apareguts originàriament en re-
vistes i diaris com Harper’s Maga-
zine, Gourmet, Science, Observer, 
The New York Times i The Review of 
Contemporary Fiction –el millor 
elogi que pot rebre un escriptor és 
que publicacions molt diferents li 
proposin de col·laborar-hi–, el lec-
tor trobarà en aquests textos molts 
dels motius, els referents i les idees 
que més sovint va treballar l’autor 

de La broma infinita: el tenis, la te-
levisió, la dimensió moral del sofri-
ment (en persones i en animals), les 
matemàtiques avançades, l’hedo-
nisme com una carcassa espectacu-
laritzada i risible de la buidor... Un 
dels punts forts de DFW és la seva 
faceta de crític literari: llàstima que 
el volum només n’inclogui dues 
mostres. També el que diu sobre la 
vocació i la creació sol ser imperdi-
ble: “Un detall delicat sobre l’es-
criptura literària: per poder-ne fer 
cal una certa quantitat de vanitat, 
però per sobre d’aquest llindar tota 
vanitat és letal”. 

Sigui quin sigui el tema que trac-
ta o l’escenari on treballa (la final de 
Wimbledon del 2006 entre Federer 
i Nadal, la Fira de la Llagosta de Mai-
ne, el dia a dia en un creuer de luxe, 
la campanya de John McCain a les 
eleccions del 2000...), DFW sempre 
ho aborda tot amb una mirada i un 
estil alhora analítics i imaginatius. 
La manera tan metòdica i sistemàti-
ca com furga, destria i escorcolla els 
diferents aspectes i racons d’una re-
alitat és la pròpia d’un científic ex-
tremadament escrupolós i racional. 
La manera tan juganera i imprevi-
sible com explica aquest procés 
d’anàlisi i les conclusions que en 
treu és la pròpia d’un novel·lista que, 
a més de dominar tots els trucs retò-
rics, manté una relació exuberant 
amb el llenguatge. Això li permet, 
per exemple, de ser conceptualment 
quasi abstracte sense resultar mai 
vague. La prosa de DFW –el que ara 
diré és un intent de descripció, no un 
elogi pretesament poètic– fa pensar 
en una geometria gimnàstica i colo-
rista. La laboriosíssima i extraordi-
nàriament meritòria traducció de 
Ferran Ràfols Gesa permet apreci-
ar-ho en plenitud. !
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Maggie O’Farrell 
mai va tenir la in-
tenció d’escriure 
unes memòries. 
És massa gelosa 
de la seva vida pri-
vada. De fet, amb 

el seu marit –el també escriptor Wi-
lliam Sutcliffe– feien broma dient 
que probablement es faria acròbata 
abans d’escriure’n unes. No ha estat 
així, esclar. Visc, i visc, i visc són unes 
memòries de cap a peus que O’Far-
rell articula d’una manera particu-
lar: és una recopilació d’experiènci-
es properes a la mort.  

En una xerrada a la Biblioteca de 
Sant Gervasi explicava que l’obra li 
va aparèixer davant dels nassos: es-
crivia una entrada al seu dietari per-
sonal i va veure que allò era el ger-

Quasi males notícies
men d’un llibre. Va ser “com un em-
baràs inesperat”. Estructurat a tra-
vés de capítols que es titulen com 
una part del cos i l’any de l’incident, 
l’escriptora irlandesa explica les di-
verses vegades que s’ha escapolit del 
viatge definitiu (“Fi. S’abaixa el te-
ló. Al calaix. A dormir a l’altre bar-
ri. A criar malves. A fer com-
panyia als angelets”).  

Hi ha quasimorts 
d’intensitat diferent, 
esclar, i per sort. N’hi 
ha de terrorífiques, 
de temeràries, i n’hi 
ha que li poden sonar 
a força gent: una ona-
da, un corrent marí-
tim, el clàxon histèric 
d’un conductor. També 
n’hi ha alguna que –per com-

ble. Quins trucs fa servir? La majo-
ria d’inicis són un ganxo in medias 
res, sap posar punts i a part on cal, 
barreja les parts més personals amb 
fragments de pura divulgació cien-
tífica i, sobretot, és molt bona dosi-
ficant la informació i gestionant la 
tensió narrativa. O’Farrell és per so-
bre de tot novel·lista, i això es nota 
moltíssim. Fa volar pardals sense 
perdre el fil i entenem com és per les 
connexions que crea –el fet de ser la 
diana d’un espectacle de ganivets fa 
que, enmig de la multitud que la mi-
ra, recordi les carnisseries de la seva 
infantesa–. Sorprèn, també, l’absèn-
cia d’afectació o de victimisme en un 
llibre ple d’històries incòmodes. 
L’escriptora, en definitiva, defensa 
la vida amb dents i ungles: Maggie 
O’Farrell no morirà mai.!
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paració– està més agafada pels pèls. 
Però O’Farrell sap combinar-les 
amb destresa i el llibre està molt ben 
estructurat, perquè el primer capí-
tol és aterridor i els dos últims fan 
que el conjunt es rellegeixi amb una 
mirada nova. I té un objectiu últim: 
O’Farrell vol normalitzar les troba-

des amb la mort com a mos-
tra de coratge per a les se-

ves criatures, una de 
les quals té un desor-

dre immunològic 
que la posa en perill 
constantment.  

Els disset episo-
dis es relacionen 

entre si i s’enriquei-
xen, i la prosa és ele-

gant, enganxa i flueix 
amb una senzillesa admira-F. MELCION


