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La imaginació li-
terària desborda 
la realitat no per 
menysprear-la 
sinó per abraçar-
la millor. És una 
lliçó que Nana 

Kwame Adjei-Brenyah (Spring Va-
lley, Nova York, 1991), autor de 
Friday Black, un llibre que ha estat 
celebrat per George Saunders i que 
ja li ha valgut al seu autor compa-
racions amb Colson Whitehead, 
demostra tenir ben apresa.  

Els dotze contes del volum, tra-
duïts amb la robustesa gimnàstica 
habitual de Ferran Ràfols Gesa, 
s’escapen sistemàticament de les 

El desbordament  
de la realitat

coordenades del realisme, ja sigui 
mitjançant els recursos de la sàtira 
hiperbòlica, de la fantasia amb un 
toc de ciència-ficció, de la fuga al·lu-
cinada o de l’assumpció d’un llegat 
ancestral africà que no té res a veu-
re amb Occident. A la fi, però, sem-
pre posen el focus en temes con-
crets de la realitat actual: el racisme 
sistèmic (Els cinc de Finkelstein), el 
consumisme desenfrenat (Com es 
ven una jaqueta (explicat pel Rei del 
Gel)), els estralls de la pobresa (Co-
ses que deia la mare), l’assetjament 
i la violència als instituts de secun-
dària (L’escopidora de llum), l’es-
pectacularització frívola del mal 
(Zimmerlàndia)... 

cial que sovint els exculpa, estiguin 
tan naturalitzats. Igual de bèstia és 
Zimmerlàndia, on se’ns presenta 
una parctematització edulcorada, 
hipòcrita i cínica de la violència ra-
cista de sempre. 

Abordar la violència racista 
Amb això no vull donar a entendre 
que Adjei-Brenyah es limiti a vestir 
dramàticament i retòrica uns temes 
que són interessants o controvertits 
des d’un punt de vista polític i histò-
ric. Els contes de Friday Black són li-
teratura, és a dir, són l’expressió i la 
formalització d’una experiència hu-
mana complexa –fins i tot contradic-
tòria– i d’una visió del món matisa-
da –fins i tot ambivalent–, i la veritat 
no resumible ni acotable d’aquesta 
expressió i aquesta formalització pre-
val per sobre de qualsevol pronunci-
ament ideològic unívoc o de qualse-
vol comentari sociològic simplista. 
Un exemple el trobem a Lark Street, 
en què un diàleg “impossible” entre 
un pare i dos fetus nonats aborda, 
amb tendresa però també amb dolor 
i repulsió, el tema de l’avortament. 

S’ha dit que els contes de Friday 
Black descriuen les depravacions 
del capitalisme. En part és cert, pe-
rò també ho és que, si aquests con-
tes són poderosos i sagaços, és per-
què Adjei-Brenyah sap que les de-
pravacions del capitalisme no es po-
den desvincular de les tares 
constitutives de la condició huma-
na, i que l’explotació de l’altre, l’odi 
cap al feble i diferent i l’afany amo-
ral per treure profit de la misèria i 
les baixes passions de la gent potser 
són comportaments que el capita-
lisme ha sofisticat i ha refinat, però 
que venen de fàbrica. 

Una gran virtut d’Adjei-Brenyah 
és la manera tan imprevisible i alho-
ra tan fluïda com fa servir el punt de 
vista. Un exemple memorable és 
L’escopidora de llum (el Michael 
Moore de Bowling for Columbine fil-
trat per una versió spikeliesca del 
Frank Capra de Que bonic que és viu-
re), on el lector és guiat a través de la 
narració per l’àngel d’una noia, ja 
morta, i pel semifantasma del seu 
assassí, en estat crític, mentre “es 
desplacen entre la llum i el temps”. 
El resultat és meravellós i terrible. 
En conjunt, un debut excel·lent.✒

La Sra. Mascort 
és, sobretot, una 
senyora. “Preser-
va una pila de pe-
tits convenciona-
lismes i bones 
maneres que ha 

anat assimilant i que se li han aca-
bat adherint com una floridura que 
ja res podrà eliminar. Sap estar”, es-
criu Berta Jardí a la seva quarta no-
vel·la. A la Sra. Mascort li diuen Vi-
ca, és vídua d’un cardiòleg triomfa-
dor anomenat Mauri i té dos fills, el 
Maties i la Bet. Viu a l’Eixample, on 
ha viscut tota la vida, en un pis espa-
iós i en companyia de la Meilin, una 
interna llatinoamericana. 

Fins i tot els seus fills són consci-
ents que de la ciutat de la Vica queda 
només una ombra borrosa. “Els re-
ferents del món de la seva mare es 

L’Eixample d’ahir i d’avui
van dissolent cada vegada més ràpi-
dament: veïns que es moren, negocis 
que es traspassen i ells mateixos –els 
fills– que s’han instal·lat en altres 
llocs i no tenen cap intenció de tor-
nar a viure al barri on van néixer”. 
L’autora coneix bé aquest món en 
procés de desaparició que retrata: el 
de les senyores que creuaven el pas-
seig de Gràcia com si fos seu –perquè 
llavors ho era–, clientes assídues del 
Quílez i d’altres botigues històri-
ques, visitants ocasionals de les ex-
posicions de la Impremta Rovira, 
que ja fa anys va abaixar la persiana 
a la rambla de Catalunya. 

“Barcelona s’expandia imparable 
en totes direccions. S’enfilava pels 
turons i s’arrelava als barris de l’ex-
traradi. I els fonaments ben assen-
tats del Vell Eixample trontolla-
ven”, llegim a Saber estar. Escrita 

com un mirall rovellat. Potser hau-
ria d’haver estat una altra dona i no 
pas la que va ser. Potser hauria d’ha-
ver estat més lliure, més valenta. La 
Sra. Mascort es mira per dins. Però 
la mira també el porter de la seva 
finca, el Catoni, que vol escriure una 
novel·la sobre els veïns i les veïnes 
de l’edifici. 

És evident que aquells i aquelles 
que més gaudi en podem treure, 
d’aquestes vint-i-quatre hores de la 
Sra. Mascort, que Bernat Puigtobe-
lla batejava amb encert a Núvol com 
una Mrs. Dalloway catalana, som els 
que estem lligats a aquest Eixample 
que s’esmicola i al qual només la 
pandèmia ha tornat una mica de la 
pau d’abans, quan la gent se saluda-
va pels carrers i les moltes senyores 
Mascort s’hi sentien infinitament 
més a gust que ara.✒
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amb cura i amb gràcia, aquesta no-
vel·la breu és una bona troballa que 
explica un dels barris barcelonins 
més coneguts des del punt de vista 
femení i burgès. Segueix les passes 
d’una altra dona, Montserrat Roig, 
que a les seves novel·les va apropar-
nos en clau femenina i amb ex-
cel·lència aquell barri que era tam-
bé el seu. Que consti en acta, doncs, 
que la literatura sobre Barcelona no 
només l’escriuen els homes, com 
ens volen fer creure sovint en un 
exercici de negació que clama al cel. 

Ara la Sra. Mascort entra per pri-
mer cop en un dels molts basars xi-
nesos que omplen la ciutat i s’admi-
ra de la varietat de productes que 
s’ofereixen. Què se n’ha fet, del seu 
paisatge urbà? On és la gent amb qui 
es creuava sovint? El passat li tor-
na amb força i se li planta al davant, 

L’estratègia literària d’Adjei-Bre-
nyah consisteix a abordar d’una ma-
nera no literal una realitat monstru-
osa per així poder exposar-la més 
brutalment. Això es veu molt clar en 
els dos contes on la qüestió racial és 
nuclear. A Els cinc de Finkelstein, els 
fets resulten la mar de familiars, pe-
rò tot hi surt més passat de voltes: hi 
ha l’assassinat d’un grup de negres, 
però les víctimes són nens i els ma-
ten amb una serra elèctrica, i a més 
el judici farsa a l’assassí blanc és in-
just d’una manera sarcàsticament 
inversemblant. L’autor usa aquesta 
mena d’èmfasi estripat per fer palès 
fins a quin punt és escandalós que 
els crims racistes, i el sistema judi-


