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Les tragèdies són 
com les explosi-
ons: maten o dei-
xen baldat a qui 
tenen a prop, pe-
rò la seva ona ex-
pansiva afecta 

molta gent que n’és lluny i que ni tan 
sols sap ben bé què passa. L’eix dra-
màtic al voltant del qual la jove 
Emily Ruskovich ha muntat la seva 
novel·la de debut, Idaho, guardona-
da amb el prestigiós International 
Dublin Literary Award del 2019, és 
una tragèdia de la pitjor espècie: la 
mort d’una nena petita, la May, a 
mans de la seva mare, la Jenny. 

En aquest cas, és una tragèdia 
agreujada per dues raons. La prime-
ra és la seva naturalesa gairebé ac-
cidental, imprevisible i incompren-
sible: la Jenny és una bona mare i, 
quan es produeix –o quan comet– el 
fet esgarrifós, és amb el seu marit i 

Una tragèdia  
i la seva ona 
expansiva

DESPRÉS DE 
LLICENCIAR-SE EN 
EL PRESTIGIÓS 
IOWA WRITERS’ 
WORKSHOP, EMILY 
RUSKOVICH HA 
PUBLICAT UN 
LLIBRE DE 
CONTES, ‘OWL’, I LA 
NOVEL·LA ‘IDAHO’, 
QUE VA MERÈIXER 
EL 2019 
L’INTERNATIONAL 
DUBLIN LITERARY 
AWARD 

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL les seves dues filles arreplegant lle-
nya a la muntanya, en una jornada 
familiar aparentment plàcida i per-
fecta. La segona raó és que la mort de 
la May, de sis anys, provoca la desa-
parició immediata de la seva germa-
na gran, la June, de la qual no es tor-
na a saber res més. En Wade, marit 
de la mare assassina i pare de la filla 
difunta i de la filla perduda, és un 
dels tres protagonistes de la novel·la, 
juntament amb la mateixa Jenny i 
amb l’Ann, la seva nova esposa. 

Amb tots aquests materials, Rus-
kovich podria haver fet una novel·la 
frontal, intensa i truculenta, que 
abordés els racons més secretament 
cruels de la condició humana i que 
a la fi donés una visió espantosa i ir-
redimible dels homes i les dones i de 
la seva manera de ser en el món. Pe-
rò Ruskovich ha optat per prendre la 
direcció contrària i ha fet una no-
vel·la laberíntica, al·lusiva i melan-
còlica en què el dolor i la crueltat 
conviuen amb la voluntat de com-
prendre, la necessitat de perdonar, 
les múltiples formes que pot adop-
tar la culpa, la força deductiva de la 
imaginació, els consols i els horrors 
de la memòria, els tortuosos mean-
dres de l’empatia, i la convicció –afli-
gida i inquietant, però commovedo-
ra– que els homes i les dones, fins i 
tot després de cometre el crim més 
repugnant, són capaços d’assumir el 
mal que han fet i d’estimar. 

Una lectura incòmoda 
No ens trobem, alerta, davant d’una 
novel·la esperançada sobre la re-
dempció: si ho fos, Idaho no seria tan 
incòmoda de llegir, i les diverses epi-
fanies argumentals i emotives que 
fan avançar l’argument i que, pro-
gressivament, van donant forma i 
sentit a la història i als traumes i les 

accions dels personatges no anirien 
acompanyades d’una esgarrifança 
d’inquietud. Però sí que Ruskovich 
defuig el morbo i l’autocomplaença 
melodramàtica. El que conta és tris-
tíssim i terrible, però ni es rebolca 
obscenament en la tristesa ni con-
verteix la terribilitat en espectacle. 

En aquest sentit, és fonamental la 
forma com l’autora organitza i desple-
ga la novel·la, amb constants salts en 
el temps –ara cap endavant i ara cap 
endarrere, i abastant un arc temporal 
que va del 1973 fins al 2025– i des 
d’una pluralitat sempre en moviment 
de perspectives parcials però comple-
mentàries. El punt de partida argu-
mental, tal com ja he anticipat, és la 
mort de la May a causa de la Jenny –
un destraló que cau i mata una vida i 
en destrossa unes quantes més–, pe-
rò la proposta formal de Ruskovich fa 
que aquest fet no funcioni com a ba-
se sinó com a estructura de l’edifici 
narratiu, una estructura que creix i es 
modifica a mesura que s’hi afegeixen 
plans temporals i s’hi incorporen 
punts de vista. Així, el que inicialment 
semblava un crim immotivat, produc-
te d’un esclat de bogeria, a poc a poc es 
revela com el resultat de la reacció im-
pulsiva a uns sentiments ferits i a un 
dolor molt fondo, i així, també, el que 
inicialment semblaven dues històri-
es d’amor independents a poc a poc es 
revelen subtilment –tràgicament– 
connectades. 

Complexa però neta de sofisticaci-
ons gratuïtes –tot està al servei del re-
lat i del drama humà que explica i ex-
pressa–, Idaho té la virtut de ser un ar-
tefacte literari intel·ligent i precís i, al-
hora, un retrat molt càlid d’una galeria 
de personatges fets malbé per una fe-
rida incurable. Emily Ruskovich ha 
entrat per la porta gran en el món de 
les lletres nord-americanes.!
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En un article ja 
clàssic, Bastir-se 
un clos, Josep 
Carner reivindi-
cava l’ofici d’es-
criptor com una 
professió equipa-

rable a qualsevol altra, amb uns 
drets laborals que permetessin que 
un treballador de la cultura pogués 
desenvolupar honestament el seu 
talent. Ja en sabem el resultat: se 
n’anà a Madrid a obtenir el títol per 
exercir de diplomàtic. Fa pocs dies 
un escriptor no precisament novell 
posava el dit a la nafra en aquestes 
pàgines: la manca de discriminació, 
la promoció de principiants desco-
bridors de mediterranis i el menys-
teniment de figures de provat ofici 
que no gaudeixen d’espais mediàtics 

Jaume Medina, un home de bona voluntat
ni de projecció, i que, en definitiva, 
no poden desenvolupar amb norma-
litat la seva feina en un sistema lite-
rari engreixinat on funcioni amb flu-
ïdesa la tríada autor-crítica-lector. I 
en culpava principalment la dèria di-
gital que ens esclavitza.  

I vet-ho aquí que Jaume Medina 
(Vic, 1949), home de lletres de llarg 
recorregut, erudit, poeta, tra-
ductor, ribià notori, acaba 
d’autopublicar-se unes 
obres completes, en 
edició no distribuïda 
comercialment, just 
traspassat el llindar de 
la jubilació com a pro-
fessor universitari de 
llengua i literatura llati-
nes a la Universitat Autò-
noma de Barcelona. El fet ma-

gua és una llavor ben arrelada entre 
els catalans; és secreta (no es veu amb 
els ulls); però és també dura, forta, 
consistent”. Són figures com les de 
Medina i la seva feina fosca les que 
fan el país, no ho oblidem pas. En el 
volum d’obra poètica hi inclou tam-
bé, a part d’inèdits, tota la poesia tra-
duïda, versions de Catul, Horaci, Vir-
gili, Ovidi, Janus Vitalis i Rilke, entre 
altres peces importants. I, per si fos 
poc, dos volums més acompanyen 
aquesta obra: Lletra menuda. L’eco de 
les paraules (recull d’articles i escrits 
diversos) i El prat de la memòria (es-
tudis, taules rodones i altres articles). 
Aquest esdeveniment editorial és, 
com diu Medina: “l’afirmació d’una 
presència i [...] un acte de solidaritat 
amb els qui amb mi comparteixen 
l’amor a la paraula”.!
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teix és eloqüent. No estem discutint 
el lloc que la posteritat atorgarà a 
l’obra de Medina, estem constatant 
que aquesta Obra poètica completa, 
que és molt més que el que anuncia el 
títol (és també una biografia literària, 
un epistolari sucós, un fris fragmen-
tari de part de la història de la poe-

sia catalana del segle XX) no ha me-
rescut l’interès de cap edito-

rial i que probablement 
està destinada a passar 

desapercebuda perquè 
no rebrà tractament 
mediàtic.  

El títol d’aquest lli-
bre de poemes és tota 

una divisa. Deixem par-
lar l’autor: “Aparent-

ment tenim una llengua en 
perill d’extinció; però la llen-ARA


