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Les tres últimes novel·les de l’es-
criptor irlandès John Boyne
comparteixen la vinculació a
fets històrics d’anomenada uni-

versal. Amb El noi del pijama de ratlles va
mostrar la barbàrie del nazisme a través
de la mirada innocent del fill d’un capi-
tost que assumia la direcció d’un camp de
concentració i extermini –la mirada del
nano protagonista apareixia com a inno-
cent gràcies a la destresa de l’autor–. Amb
El motí de la Bounty va dur al món de la
lletra impresa una nova visió d’una de les
proeses marineres de què Anglaterra
sembla sentir-se més orgullosa –la peri-
pècia del capità Bligh ha generat una
gran quantitat de títols impresos i també
alguns de fílmics–. I amb La casa del pro-
pòsit especial s’aventura en les causes i
les conseqüències de la Revolució Russa,
que va tenir lloc mentre Europa patia els
efectes de la Primera Guerra Mundial i
que va permetre que el comunisme exer-
cís –no només– a Rússia una dictadura
cruel com totes i de llargs abast i durada.

Tot i això, aquesta última novel·la pro-
posa un cert trencament en relació amb
les dues immediatament anteriors, en
què la veu corresponia a joves, amb un
caràcter encara per fer. El protagonista,
el narrador, ara és un home d’edat que,
entrat en la vuitantena, mira enrere i sot-
met a l’atenció del lector els períodes
més destacats de la seva vida, que, cer-
tament, sí que encaixa en els paràmetres
d’un relat novel·lesc. La biografia del per-
sonatge que ha creat Boyne, a qui bateja
com a Georgui Danièlovitx Jatxmiènev, el
posa en contacte amb la vida miserable

al camp rus de començaments del segle
XX, amb el budellam de la cort imperial
dels Romanov a Sant Petersburg, amb
l’exili a París després de la caiguda dels
tsars i amb una Anglaterra que l’acull en
el període d’entreguerres i per a la qual,
durant la Segona Guerra Mundial, treba-
llarà com a intèrpret de rus per als ser-
veis secrets.

Biografia d’un home desanimat
Aquesta biografia, la manera de presen-
tar-la, de fet, apareix com un dels ele-
ments que dificulten l’empatia amb el
personatge. Si Boyne sí que aconsegueix,
en d’altres novel·les, sintonitzar amb el
lector i generar empatia entre ell i els
seus personatges, aquest Jatxmiènev es
percep desanimat, més aviat testimoni
d’unes circums-
tàncies que
protagonista
d’uns fets, cro-
nista que mira
enrere i que no
és capaç d’en-
comanar les
emocions i les
sensacions que
se suposa que
l’acompanyen
en cadascun
dels episodis
que relata. D’al-
tra banda, el
sistema de nar-
ració, amb salts
endavant i en-
darrere, tendeix

a ser de poca ajuda perquè no ajuda a
agafar embranzida.

Seria un acudit massa fàcil enllaçar la
fredor del personatge i el clima de la ter-
ra que el va veure néixer i tampoc sem-
bla venir gaire a tomb, en llegir La casa
del propòsit especial, evocar les grans
novel·les clàssiques russes, desoladores
i fatalistes, en què els personatges són,
en bona part dels casos, titelles que pen-
gen dels fils d’un sistema social. Tampoc
no es pot retreure la dificultat de capbus-
sar-se en la novel·la als trams descriptius,
que, si més no per als desconeixedors de
bona part de les realitats de què parla,
resulten perfectament assumibles.

De fet, la sensació que genera la lectu-
ra de La casa del propòsit especial és que
Boyne no se l’ha acabada de creure: la no-
vel·la assoleix un cert grau de correcció
perquè l’autor irlandès no és ni de bon tros
un nouvingut en l’ofici de l’escriptura, però
no el depassa: si bé no és una d’aquelles
novel·les que et pesen a les mans, tampoc
no és una d’aquelles altres que et commi-
nen a robar temps d’allà on sigui per saber
què està a punt de passar a la pàgina se-
güent. I si es té en compte que Boyne juga
amb una incògnita al llarg de més de 400
pàgines, s’arriba a tenir la sensació que lle-
gir la mateixa història, però explicada amb
més empenta i convenciment, hauria es-
tat una experiència delitosa i del tot dife-
rent. Si més no, sí que cal admetre que Bo-
yne juga honestament, no com els escrip-
tors de bestsellers que aprenen a fer-ne
en una escola de fabricació d’obres co-
mercials amb Dan Brown com a far i refe-
rència. Això sí que se li ha de reconèixer.❋
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Cinc anys després d’un rocambo-
lesc recorregut per l’Amazones

amb malària inclosa (El río de la de-
solación), Javier Reverte conserva
intacta la dèria fluvial. Així ho de-
mostra un nou periple pel continent
americà, ara enfocat cap al Gran
Nord, el magnífic escenari de rius
extrems, boscos imponents i tundra
inabastable; la ruta de l’última fron-
tera, que el popular autor madrileny
relata amb lluminositat i optimisme.

Reverte navega per les costes de
la Colúmbia Britànica amb El río de
la luz. Des de Vancouver fins al Yu-
kon, un riu tan impressionant com
traïdor, que remuntarà gràcies a una
expedició amb canoa. Amb sis dèca-
des al DNI, però l’esperit emprene-
dor, el periodista i escriptor aprèn la
tècnica del rem, recorre 750 quilò-
metres suant la cansalada i, un cop
ha superat el periple, segueix ruta en
solitari per unes terres indòmites, on
busca (què, si no?) una bona història
per explicar.

Comsolpassar, la idea li sorgiriade
lectures prèvies, de llocs imaginats. I
és que amb El río
de la luz, Reverte
fa realitat un som-
ni d’infantesa: se-
guir els passos de
Jack London du-
rant els dies de la
febre de l’or a
Alaska. En realitat,
l’escriptor nord-
americà no n’hi va
trobar, d’or. En
canvi, les històries
inspiradesper l’es-
perit èpicdelspio-
ners el van fer ric.
Trobem allò que
busquem, diuen els viatgers més ex-
perimentats. Potser per això, Rever-
te torna del Gran Nord amb una nar-
ració ben documentada, de diàlegs
àgils idescripcionsefectivessobreun
territori de bellesa aspre i gent curio-
sa, acostumada a reinventar-se.

Com ja és habitual, la prosa de
l’autor d’El sueño de África té la vir-
tut de fer-se’ns pròxima, com si un
amic ens expliqués les seves vacan-
ces sense posar-se medalles. I això
és fantàstic! Perquè, de pedants, el
món literari (el de viatges, també)
n’és ple.

A Reverte, el llarg periple li ha
netejat l’ànima de velles bromes.
L’ha rejovenit. Què més es pot de-
manar? Un digne colofó: el retorn a
la vella Europa en un tren que tra-
vessa el Canadà i un vaixell de càr-
rega de Mont-real a Liverpool. La
febre de viatjar i la de l’or no deuen
ser tan diferents.❋
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John Boyne, que es va
fer famós amb ‘El noi
del pijama de ratlles’,
presenta nova obra


