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La fortuna editorial 
d’Ogai Mori en ca-

talà passa per un bon 
moment: després de 
Harakiri (Lapistlàtzu-
li) i Vita sexualis (Ade-
siara), Viena publica la 
traducció de la novel·la 
breu La ballarina, cen-
trada en la relació d’una 
ballarina alemanya i un 
estudiant japonès que 
se n’enamora.

La ballarina 
OGAI MORI 
Trad. Marta 
Morros / Viena

ARAL’APARADOR
FICCIÓ

S’ha dit que A l’ho-
ritzó, primera no-
vel·la d’Hernán 
Díaz (Buenos Ai-
res, 1973), és un 
western i alhora 
un antiwestern. 

L’etiqueta d’antiwestern és inexacta 
i equívoca. A l’horitzó és un western a 
dreta llei. Per l’escenografia: els me-
ravellosos i inhòspits paisatges de 
l’Oest nord-americà, amb els seus 
pobles caòtics i hostils i amb els seus 
deserts, muntanyes i planures inaca-
bables. Per la galeria de personatges: 
els buscadors d’or, el xèrif, els fora de 
la llei, els milers d’homes i dones que 
durant bona part del segle XIX tra-
vessaren en caravanes i colonitzaren 
el nou continent a la recerca d’una vi-
da millor... I pel tema central de la 
novel·la, consubstancial al gènere: el 
procés de construcció d’una nova 
identitat que el protagonista duu a 
terme a partir del contacte brutal 
amb una realitat desconeguda tan 
majestuosa com abominable. 

El revers de la  
conquesta de l’Oest

L’únic element que no és propi 
d’un western clàssic en la novel·la 
d’Hernán Díaz és la peripècia del 
protagonista. Tots els personatges 
del gènere del western participen, 
d’una manera o d’una altra, del que 
propagandísticament va anome-
nar-se la conquesta civilitzadora de 
l’“Oest salvatge”. Tal com explica 
John Ford a L’home que va matar Li-
berty Valance, uns hi participen 
oposant-s’hi i volent perpetuar el 
caos i la salvatgia (el personatge que 
interpreta Lee Marvin a la pel·lícu-
la), altres anant-hi a favor tot i saber 
que el canvi representarà el naixe-
ment d’un món en el qual ells no hi 
tindran cabuda (el personatge de 
John Wayne) i encara altres anant-
hi a favor per convicció ètica i soci-
opolítica (el personatge de James 
Stewart). 

En canvi, Hakan Söderström, àli-
es Hawk, el protagonista d’A l’horit-
zó, viu al marge de la història i la se-
va peripècia és el revers exacte de 
l’arquetípic relat sobre la conques-

ta de l’Oest. Al principi de la no-
vel·la, trobem en Hakan en els pa-
ratges gelats d’Alaska. De cos 
enorme i erosionat per les expe-
riències i pels anys, sabem d’ell 
que és suec, però no qui és ni com 
ha arribat fins allà ni per quina 
raó l’envolta una aurèola llegen-
dària, sinistra però també reve-
renciada. La novel·la, narrada en 
una tercera persona sempre fo-
calitzada en Hakan i escrita amb 
una prosa d’una força sensorial i 
matèrica molt rica i contundent, 
ens ho aclarirà tot. 

El que aclarim és que, de molt 
jove, en algun moment del primer 
terç del segle XIX, en Hakan par-
teix de Suècia cap a Amèrica amb 
el seu germà gran, en Linus. El 
seu destí és Nova York, però du-
rant el trajecte se separen per ac-
cident i en Hakan arriba a Califòr-
nia. Des d’aleshores, el seu objec-
tiu passa a ser retrobar-se amb en 
Linus. Per tant, emprèn el viatge 
invers al que està fent tothom: de 
l’oest cap a l’est. Durant les pri-
meres 259 pàgines, la novel·la 
funciona com un relat iniciàtic i 
itinerant. En Hakan coneix gent, 
adquireix coneixements, aprèn a 
sobreviure i és víctima d’una suc-
cessió de contratemps, malente-
sos i tragèdies que en fan un home 
cada cop més esquerp i aïllat. Fins 
aquí, la novel·la és molt notable, 
tot i que un pèl erràtica, prolixa i 
convencional. 

A la pàgina 260, però, quan en 
Hakan es queda sol i pren la deci-
sió absoluta de viure al marge de 
tot i de tothom, comença un capí-
tol en què tot es redimensiona i 
s’eleva cap a un èxtasi formidable 
i escruixidor. L’homenàs que fins 
aleshores era un primari tràgic i 
desvalgut es converteix en un co-
lós primitiu i bàrbar, en un asce-
ta animalitzat per la monotonia i 
la introspecció, posseït per una 
mística ruda del que és minúscul 
i essencial. És un capítol apoteò-
sic, que va seguit per una sèrie de 
capítols més de tràmit que des-
emboquen en un final d’una si-
metria poètica i existencial deso-
ladora i emocionant. L’esplèndi-
da traducció de Josefina Caball 
permet apreciar-ho al màxim.!
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L’exdiputada al Par-
lament Mireia Bo-

ya explica els gairebé 
dos anys de contacte 
amb la primera línia de 
la política catalana. De-
nuncia les actituds mas-
clistes patides en prime-
ra persona, l’organitza-
ció del referèndum i les 
seves conseqüències, i el 
diagnòstic d’esclerosi 
múltiple fa un any.

Trencar  
el silenci 
MIREIA BOYA 
Ara Llibres

NO-FICCIÓ

El Sasha coincideix 
amb un petit llop, el 

Ferdy, i a diferència del 
que seria habitual entre 
ells, es fan amics. Quan 
es fan grans, la vida del 
Ferdy perilla perquè el 
pare del Sasha, caçador, 
podria voler liquidar-lo. 
La novel·la d’Ann Jung-
man, il·lustrada per Ga-
ia Bordicchia, defensa el 
valor de l’amistat.

Sasha i el 
petit llop 
ANN JUNGMAN 
La Galera

INFANTIL

En anglès, 
president?
És una llàstima que cap editorial de ca-
sa nostra publiqui llibres sobre drets 
humans. Mira que em sembla un tema, 
no ho sé... com a mínim, actual. Inte-
ressant. Entretingut, fins i tot. M’es-
tranya que editorials com Raig Verd, 
Tigre de Paper, Arcàdia, L’Avenç, Sem-
bra Llibres, Comanegra, Pòrtic, Acan-
tilado o Anagrama, per citar-ne només 
algunes, tampoc hagin trobat que tin-
gui valor fer res sobre drets humans, 
però què en sé, jo: no soc editora. Ara, 
potser haurien de transigir una mica, 
perquè, si no, què passa? Que ve el pre-
sident Sánchez de visita i el president 
Torra es veu obligat a regalar-li un lli-
bre sobre drets humans... en anglès 
(Inventing human rights, de Lynn 
Hunt). M’imagino l’equip de Torra, a 
Google, tots desesperats: “Que no, que 
en català no hi ha res!” Algú s’atreveix 
a preguntar: “I en castellà”? (Ho pro-
posa per allò que Barcelona és una po-
tència editorial mundial en aquesta 
llengua.) Tampoc, tampoc hi ha res.  

Quina llàstima, perquè m’ha agra-
dat veure Quim Torra regalant dos lli-
bres a Sánchez. El segon és Llibertat i 
sentit. Reflexions sobre la condició hu-
mana (Edicions de 1984), de l’indiscu-
tible Lluís Solà. L’interès del nostre 
president pels llibres és inqüestiona-
ble, la seva tasca com a editor i autor ai-
xí ho acredita, i l’aplaudeixo per la tria 
d’aquests obsequis en una reunió clau 
com la de dijous amb Sánchez. Do-
nant-los aquesta importància i visibi-
litat ens està dient que els llibres tenen 
valor. Que serveixen per transmetre 
un missatge, una manera de pensar. 
Que posicionen. Que poden ajudar a 
establir diàlegs. Per això em sap greu 
que no hagi aprofitat per treure més 
pit del nostre sector editorial. No poso 
en dubte l’interès del llibre de Hunt, 
però, per a una trobada de repercussió 
pública com aquesta, estic segura que 
amb una mica més d’esforç es podria 
haver trobat un segon llibre també pu-
blicat a casa nostra. Un esforç que tro-
bo particularment necessari aquests 
dies, amb l’aprovació dels pressupos-
tos encara recent. Uns pressupostos 
que han tornat a posar de manifest la 
poca importància que es dona a la cul-
tura, amb un augment significatiu de 
diners encara molt insuficient. Els sec-
tors culturals estan fent esforços tità-
nics per tirar endavant, i el mínim que 
es pot fer es reconèixer-los. I, de pas-
sada, anar pensant com es poden fer 
créixer els diners que se’ls assignen, 
perquè en cas contrari potser sí que 
d’aquí un temps ens trobarem amb 
editorials que hauran de plegar i que 
no podran continuar oferint-nos els 
llibres sobre drets humans que estan 
publicant ara.!
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