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La recepció dels 
autors estrangers 
en un país depèn 
de moltes cir-
cumstàncies. I la 
sort hi juga un 
gran paper: que 

una editorial s’hi aferri i en seguei-
xi l’estela, que aquesta editorial no 
naufragui, que l’autor sigui cons-
tant, que els traductors siguin 
bons... De contistes nord-americans 
n’hem llegit uns quants, i unes 
quantes, però en català Lorrie Mo-
ore no ha acabat mai de fer fortuna, 
i això que a Edicions 62 en van tra-
duir un parell de bons llibres. En 
castellà, Salamandra s’hi va fixar 
des del principi i Seix Barral n’ha 
agafat el relleu. De cara a l’estiu surt 
aquest volum de contes complets 
que serà una fantàstica ocasió per 
passar la calor llegint contes una 
mica descoratjadors però agudís-
sims i mordaços. Si s’és amant de 
Dorothy Parker o de Raymond Car-
ver, per citar dos autors que podri-
en pertànyer al mateix univers nar-
ratiu, no cal dir res més, els contes 
van per aquí. A vegades és crua com 

Llegiràs aquest llibre  
i t’agradarà 

LORRIE MOORE 
(GLENS FALLS, 1957) 
HA PUBLICAT 
QUATRE RECULLS 
DE NARRACIONS, 
QUE ARRENQUEN 
AMB ‘AUTOAYUDA’ 
(1985), CONTINUEN 
AMB ‘COMO LA 
VIDA MISMA’ (1990) 
I ‘OCELLS 
D’AMÈRICA’ (1998) I 
ACABEN, DE 
MOMENT, AMB 
‘GRACIAS POR LA 
COMPAÑÍA’ (2015)

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL Carver, i més vegades encara diver-
tida com Parker. Però no s’acaba 
d’assemblar a ningú, és molt origi-
nal. Serveix una enorme profundi-
tat psicològica amb un embolcall 
lleuger, un estil net i depurat. 

Quan es va donar a conèixer amb 
el recull Autoayuda era la dècada 
dels 80 i ella no tenia ni trenta anys. 
Volia escriure contes que es rigues-
sin de la retòrica d’autoajuda que 
s’havia posat de moda i per fer-ho va 
calcar-ne un recurs narratiu que 
s’acabaria convertint en marca de la 
casa: la segona persona. L’efecte és 
potent, com si algú ens estigués lle-
gint el conte en veu alta per sobre de 
l’espatlla. Gairebé ens girem per 
veure on és la narradora que ens es-
tà retratant a base d’ordres. Explica 
Moore que, per a ella, el lector ide-
al seria el narrador de les històries, 
i s’entén si es pensa en aquest nar-
rador superomniscient que ja sap 
tot el que passarà abans que comen-
ci. Cómo ser la otra mujer, sobre 
l’etern tema d’esposes i amants, n’és 
l’exemple paradigmàtic.  

Moore escriu sovint a cops de pa-
ràgrafs curts, com capes que se su-
perposen i acaben formant una ins-
tantània perfecta que resumeix el 
que volia explicar l’autora i que ha 
estat capaç de condensar en poc es-
pai: un gest, una frase, una situació 
normalment incòmoda o pretesa-
ment harmònica però que amaga 
una tragèdia latent. En aquest sen-
tit, El baile en Estados Unidos, del 
tercer recull, Pájaros de América, és 
un exemple dolorós de com concen-
trar tota la tragèdia i tota la quotidi-
anitat en una sola escena, un ball al 
final d’un sopar pretesament anodí, 
que és tan revelador com tràgic. Si 
escriure és capturar el moment en 

el qual l’anècdota es fa categoria, en 
el qual un braç aixecat és a la vegada 
un braç i un destí, és en contes com 
aquest que això s’entén. 

Mentides i decepcions 
No sé si cal explicar que la immen-
sa majoria de contes de Moore 
tracten de les relacions humanes: 
entre homes i dones, entre amics 
o col·legues de feina i entre mem-
bres de la família, amb tot el que ai-
xò implica; divorcis, morts, tragè-
dies familiars, cites, enamora-
ments impossibles, relacions clan-
destines, etcètera. Moltes vegades 
els protagonistes surten d’una re-
lació que no ha acabat d’anar bé i 
miren de tirar endavant amb men-
tides, decepcions i l’autoengany 
nostre de cada dia. Són personat-
ges, impecablement descrits en 
una o dues línies, que assisteixen 
amb dificultat al pas del temps i 
que no estan del tot segurs d’estar-
lo aprofitant bé. També és veritat 
que són tots blancs i de classe mit-
jana, i que aquest és el tret que 
acosta més Moore als anys 80 i 90 
i l’allunya una mica d’un món que 
s’ha fet tan divers i complex que ja 
no es pot retratar amb coordena-
des fixes. 

Evidentment que els reculls de 
contes són irregulars: això queda a 
criteri de cada lector. Però és impos-
sible negar que hi ha prou moments 
en què Lorrie Moore prem a fons 
l’accelerador i no té pietat per nin-
gú, ni pels personatges ni pels lec-
tors, que reprodueix amb encert els 
pitjors i els millors trets de la condi-
ció humana i que, fent-ho, s’eleva a 
la categoria de gran contista nord-
americana. Llegiràs aquests contes 
i t’agradaran: és una ordre!!
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VIQUIPÈDIA

Kopano Matlwa 
tenia sis anys 
quan van comen-
çar les negociaci-
ons per derrocar 
l’apartheid. El fe-
brer del 1990 Nel-

son Mandela era alliberat després de 
27 anys de presó. El 1994 el feien 
president de Sud-àfrica. Que Des-
mond Tutu qualifiqués la Sud-àfrica 
postapartheid de “rainbow nation” 
en referència a la diversitat racial no 
és garantia de res, i novel·listes com 
J.M. Coetzee o Nadine Gordimer 
(els dos blancs i premis Nobel) han 
tractat l’hostilitat dels primers anys. 
Kopano Matlwa hi aporta una pers-
pectiva negra i jove: ¿la desegregació 
dels negres ha acabat amb el racisme 
i la desigualtat estructural? La res-
posta no us sorprendrà. 

Racisme postapartheid
Coconut es posa en la pell de dues 

joves de Johannesburg, l’Ofilwe i la Fi-
kile. L’Ofilwe és la petita d’una família 
negra de classe mitjana-alta que viu en 
una comunitat barrada per controls 
d’accés. Va a l’església anglicana, a una 
escola privada plena de blancs i parla 
anglès en una casa on la llengua ma-
terna és el sepedi. Son germà l’acusa 
de ser una “Aunty Jemima”. Els diu-
menges la de l’Ofilwe és l’única famí-
lia negra que esmorza a Silver Spoon, 
un establiment de moda. Els únics al-
tres negres del restaurant són els dos 
cambrers: l’Ayanda i la Fikile, la nar-
radora de la segona part.  

A Sud-àfrica coconut designa una 
gent que es diu que és negra per fora i 
blanca per dins. Sovint es tracta de 
gent jove que va a escoles privades 
molt blanques o on la manera de fer 
blanca és la norma, gent europeïtzada 

ta qüestions com la identitat, el classis-
me, el masclisme, la pèrdua de la cultu-
ra i les llengües locals en benefici de 
l’europea, la corrupció i la “colonitza-
ció interior” amb senzillesa aparent i 
sense ofegar la ficció en ideologies.  

A Atrapa la llebre, Lana Bastasic re-
trata els estralls del conflicte balcànic 
a través de l’amistat entre dues noies: 
una ha marxat a Dublín i s’ha passat 
a l’anglès i l’altra s’ha adaptat el nom 
per sonar més sèrbia i menys bosnia-
na. A Coconut les dues protagonistes 
es fan canviar el nom per sonar més 
blanques (l’Ofilwe es fa dir Fifi i la Fi-
kile es fa dir Fiks), reneguen de la seva 
llengua materna i adapten l’accent. 
Com en altres cultures, la llengua i la 
identitat es trenen. Voler reconnectar 
amb un mateix implicaria dir les coses 
pel seu nom i, de dir-les, aquí les co-
ses s’haurien de dir en sepedi.!
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i que parla anglès amb fluïdesa però 
que pateix el racisme de mil maneres 
–els controlen els cabells o l’accent o 
els discriminen laboralment–. Coco-
nuts de classes socials diferents però 
coconuts perquè han abraçat la blan-
cor, l’Ofilwe és una nena negra i rica en 
un món de blancs i la Fikile és una no-
ia negra i pobra en un món de negres 
que malda per convertir-se en una no-
ia negra i rica en un món de blancs.  

Matlwa té sentit de l’humor i pocs 
pèls a la llengua i mostra el rentat de 
cervell d’anys de racisme i colonialis-
me. L’Ofilwe desmitifica els blancs a 
còpia d’hòsties i convivència, però l’au-
toodi de la Fikile fa basarda. L’escrip-
tora mescla situacions i pensaments, 
se situa en el discurs simbòlic i a vega-
des ens regala bufetades fantàstiques 
de sarcasme, però d’altres vira cap a un 
estil melós que resta força al text. Trac-


