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Gertrude Stein va 
publicar, el 1903, 

acostant-se a la trente-
na, una de les primeres 
novel·les modernes ex-
plícitament lèsbiques. 
Las cosas como son ex-
plica el triangle amorós 
entre tres noies. El ter-
cet es pregunta per una 
forma d’estimar que tot 
just començava a plan-
tejar-se socialment.

Las cosas 
como son 
GERTRUDE STEIN 
Trampa

ARAL’APARADOR
FICCIÓ

Una bíblia infan-
til, de Lydia Millet 
(Boston, 1968), és 
una novel·la sobre 
el conflicte gene-
racional: joves 
contra adults o, 

en aquest cas, fills petits i adoles-
cents contra pares. Passa que 
aquesta és una novel·la singular per-
què el conflicte generacional té lloc 
en un escenari clàssicament apoca-
líptic, propi del subgènere de catàs-
trofes. Això permet a Millet de redi-
mensionar a l’engròs els elements 
clau del conflicte: els retrets dels 
fills als pares estan carregats d’un 
rancor cataclísmic i constitueixen 
una esmena a la totalitat al que són 
i representen, mentre que l’egoisme 
dels pares i la negligència que mos-
tren envers els fills prenen uns aires 
grotescament amorals i sinistres. 

És clar que tot ens arriba filtrat a 
través de la veu de la narradora, l’Eve, 

Conflicte generacional 
amb apocalipsi

una adolescent que integra el bàndol 
dels fills i que parla des dels greuges, 
rebel·lions i manies de la seva edat i la 
seva trinxera generacional. En tot 
cas, que la narradora sigui subjecti-
va i parcial no vol dir que no sigui de 
fiar. Millet, com a autora, no ens dona 
cap raó perquè dubtem de la veracitat 
–o la credibilitat– del que l’Eve conta. 
Al contrari, vol que ens en refiem, per 
això la seva és una veu sensata, pura 
i precisa, tot i que també és despresa, 
plena de malícia i té arestes d’una cru-
eltat salvatge. I estocades d’un humor 
negre que fa riure i glaça la rialla 

I què és el que conta l’Eve? Doncs 
l’experiència en primera persona 
d’una mena de fi del món causada 
pels desequilibris estructurals del 
canvi climàtic. En aquest escenari de 
fi del món –la devastació i el caos qua-
si globals que provoquen una sèrie de 
tempestes terribles–, una tropa de 
nois i noies menors d’edat han d’es-
pavilar-se pel seu compte per mirar 

de sobreviure perquè els adults 
que haurien de prendre les regnes 
de la situació han dimitit de les se-
ves responsabilitats, es deixen en-
dur per la desídia i la impotència o, 
si més no, són incapaços d’estar a 
l’altura. 

Un ritme tallant 
El ritme del relat és trepidant, pe-
rò la construcció de la història és 
pacient i està plena de tensió. Ar-
renca d’una manera que podria 
fornir materials per a una novel·la 
còmicament sarcàstica. Una colla 
de matrimonis amics, tots benes-
tants, progressistes, intel·lectuals 
i més o menys en la quarantena, 
passen les vacances junts en una 
casa d’estiueig idíl·lica, amb una 
cabana, boscos i un llac. Tot i que 
s’hi han endut els fills, han decidit 
consagrar les vacances a l’hedo-
nisme desenfrenat: el seu dia a dia 
és desordenat i frívol, beuen alco-
hol sense parar, prenen drogues 
i practiquen el sexe amb un goig 
orgiàstic. Més ofesos pel que tot 
plegat té d’espectacle decadent 
que enrabiats perquè no els fan 
cas, els fills no tan sols aprofiten 
la llibertat de què gaudeixen, sinó 
que a més juguen a desentendre’s 
dels pares amb menyspreu. Quan 
es desferma la tempesta i els 
adults es mostren com uns inú-
tils, però, la frivolitat i l’hedonis-
me dels progenitors passen a ser 
vistos com una ofensa criminal, i 
més si tenim en compte que, a ulls 
dels fills, no han fet mai res per 
aturar el canvi climàtic i, per tant, 
han contribuït al que passa. 

Resumida així, semblarà que la 
novel·la és una invectiva narrada, 
una ficció concebuda al servei 
d’una denúncia ideològica que po-
sa la diana sobre una generació en 
concret. És molt més que això. Mi-
llet, de la mateixa generació que els 
seus adults negligents, construeix, 
mitjançant una prosa el·líptica i 
evocadora i un ritme tallant, un re-
lat poètic i pessimista sobre els pe-
rills de l’egoisme i la irresponsabi-
litat, sobre el trauma dels finals de 
civilització, i sobre com la indefen-
sió de vegades pot ser la matèria 
primera amb què es fabriquen les 
pures ganes de viure.✒
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El confinament del 
2020, arran de la 

pandèmia de coronavi-
rus, ha inspirat el nou re-
cull de poemes d’August 
Bover, il·lustrat per Alba 
Gàmiz. L’autor hi reflec-
teix sensacions i senti-
ments que poc o molt 
tothom va viure durant 
la primavera de l’any 
passat, quan la vacuna 
encara no existia.

El contagi 
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Gràcies a novel·les 
com Senyora 

Doubtfire i Diari d’un gat 
assassí, Anne Fine és un 
dels referents de la lite-
ratura infantil de les últi-
mes quatre dècades. En 
aquesta segona part so-
bre el gat assassí, el Tuffy 
passa uns dies amb un 
mossèn que el cuida 
quan marxen els seus 
amos.

Diari d’un 
gat assassí 
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Les virtuts 
de la 
geolectura
Un parell de lectures que he estat al-
ternant aquests dies m’han fet plan-
tejar-me una pregunta que és recur-
rent entre lectors: ¿aporta algun va-
lor afegit l’entorn en el qual llegim 
els llibres? És a dir: si llegim Sota el 
volcà amb un got de whisky a les 
mans i en ple mes d’agost, ¿la llegim 
millor? ¿Només podem llegir El con-
te de Nadal de Dickens sota una 
manta? Si ens desplacem exacta-
ment al lloc on passa un llibre i el lle-
gim envoltats del mateix paisatge o 
ambient que (en teoria) van inspirar 
l’autor, ¿som millors lectors del lli-
bre en qüestió? ¿Ens diu més coses? 
No hauria de ser així, la literatura és 
un dispositiu prou poderós i essen-
cialment mentider que consisteix 
precisament a fer passar bou per 
bèstia grossa, però tot i això... fa pocs 
dies llegia el Canigó de Verdaguer als 
peus d’aquesta muntanya (nevada i 
imponent) i cada vegada que enso-
pegava amb algun topònim que ha-
via trepitjat aquell mateix matí el 
mecanisme simbòlic del llenguatge 
feia un doble salt: un primer, l’habi-
tual, que és el que genera la com-
prensió lectora (i la literària, i la his-
tòrica, i tot el que duem incorporat 
com a lectors), i un segon, més sub-
til, gairebé fantasmagòric, que em 
feia veure congestes de neu en el 
blanc d’entre els versos.  

En canvi, llegint La nit portugue-
sa, el dietari sensible i intel·ligent que 
el poeta Gabriel Ventura va escriu-
re durant el rodatge de la darrera 
pel·lícula d’Albert Serra, he tingut 
l’experiència contrària: tot el rodat-
ge es va fer al sud de Portugal a més 
de trenta-cinc graus de temperatura, 
amb xafogor, ofec i aquella sensació 
de cervell liquat, a punt de fondre’s, 
que ho esmorteeix tot: la mirada i les 
idees. I l’he llegit sota una manta, en 
aquest novembre rigorosíssim, i 
m’he maleït per no haver-ho fet 
abans, estirada a l’hamaca del mes 
d’agost, per veure com les paraules es 
fonien sobre la pàgina.  

Tots els que posen llibres a la ma-
leta sobre el lloc on estan a punt de 
viatjar entendran de què parlo. Al 
cap i a la fi, tot obeeix al mateix es-
perit omnívor dels lectors, que vol-
dríem que l’experiència de la lectu-
ra, tant deslligada de la realitat i abs-
tracta com és, arrelés en algun lloc. 
Que les paraules ens ajudin a volar 
(“Lo Canigó és una magnòlia im-
mensa”) però que després ens facin 
baixar suaument pel vessant d’una 
muntanya.✒
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