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Les col·leccions de l’editorial
Minúscula s’ha convertit en
una mena de cofre del tresor,
onpodemrecuperartextosde
clàssics, de desconeguts o
d’inèdits.Noméshihaunaca-
racterística que els uneix: di-
fícilment el lector se sentirà
decebutdesprésd’havercom-
pratundelsseustítols.Minús-
cula ha aconseguit un catàleg
rigorós, que el lector pot con-
sumir simplement per la
marca.Aquestéselgranaval,
a més del format de butxaca,
les edicions impecables i els

preus accessibles. Entre els
autors publicats podem es-
mentar des de Karl Kraus,
Klaus Mann i Marina Tsvetài-
eva fins a la traducció caste-
llana de Mercè Ibarz, una es-
criptora mai prou valorada.
Un exemple de la dualitat
entre clàssicsiapostesserien
dos dels últims volums que
ens acaben d’arribar. Un és
París Francia, de la llegendà-
ria escriptora nord-america-
na Gertrude Stein. L’altre,
GuíadeMongolia,unacuriosa
novel·ladelserbiSvetislavBa-

sara. París Francia és un con-
junt de records i impressions
sobre el país d’adopció de
Steindurantmésdequaranta
anys. La gastronomia, la
moda i els animals de compa-
nyia es poden combinar amb
l’angoixadelsanysdelaguer-
ra i la invasió alemanya. Hi ha
un moment en què diu: “Pot-
seraquestaguerraaconsegui-
rà que les edats tornin a ser
sensates, l’última guerra va
destruir totalment les edats,
isuposoquelavidaésmésas-
sossegada si hi ha edats”.

GuíadeMongolia,deSvetislav
Basara, parteix de la carta
d’un amic suïcida que rep el
protagonista, un escriptor
que ha d’escriure una guia
sobre Mongòlia. Davant la
imatge bucòlica i rural del
paísasiàtic, l’escriptorestro-
baràunparadísdevodkaitot
un catàleg d’individus al llin-
dar del surrealisme. Les situ-
acions són d’una absurditat
demolidora, i els diàlegs, un
autèntic deliri. El llibre és di-
vertit com les novel·les de
Bohumil Hrabal.

Edicions de 1984 continua
fidel a l’obra d’E.L. Docto-
row i tradueix la quarta
novel·la de l’emblemàtic

narrador nord-americà. Després de
La gran marxa, Històries de la terra
dolça i Ragtime, ara presenten l’últim
llibre, Homer i Langley, publicat fa
menys d’un any als Estats Units.

En el seu afany de tancar episodis
del passat d’Amèrica, Doctorow ha
aconseguit crear una mena de mo-
saic de la realitat americana, des de
grans episodis com l’avanç implaca-
ble del general Sherman pels Estats
del sud a la Guerra de Secessió a La
gran marxa, l’increïble cas Rosen-
berg a Vida de Daniel o els sindicats
criminals dels anys vint i trenta a Bi-
lly Bathgate. Doctorow ha sabut fer
convergir la història amb la ficció, es-
tirant dels personatges fins a dur-los
a la xarxa de la trama de les seves
obres. La seva teoria parteix de la
idea de combinar realisme i artificio-
sitat, fer creuar dins l’argument per-
sonatges històrics i inventats.

Les novel·les, reals i fictíciament ali-
mentades, donen respostes a les pre-
guntes de l’escriptor. Ell les converteix
en art gràcies a la qualitat de la prosa
i a la intel·ligència dels plantejaments.
Homer i Langley no té uns protago-
nistes amb l’empenta èpica d’un ge-
neral vuitcentista ni d’una colla de
músics o delinqüents, però els lectors
es tornaran a quedar bocabadats da-
vant el talent de la proposta. El relat
t’atrapa des de la primera persona del
narrador, Homer, i la barreja de re-
cords, alguns ben esfereïdors com la
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una font inesgotable de llegendes
urbanes dins la mitologia popular.
Homer i Langley havien emmagat-
zemat cent cinquanta-set tones
d’andròmines. L’objectiu de Docto-
row va ser descriure-ho des de la pi-
etat i l’empatia, a través de la prime-
ra persona del germà cec en un
exercici d’una bellesa enlluernado-
ra: “Quan tot això va passar, jo era
només un nen. La vida dels germans
Collyer se’m va quedar enquistada
a la imaginació durant tots aquests
anys. No tenia cap altre remei que
escriure un llibre per provar d’en-
tendre-la”.

El resultat, però, va més enllà de la
simple idealització d’uns fets reals. La
diferència de Doctorow amb els mi-
lers d’escriptors de novel·la històrica
és la capacitat per comprendre els
plecs de la psicologia humana. La per-
sonalitat dels Collyer sorgeix amb po-
tència perquè el filtre del narrador
converteix l’anècdota en una fita ar-
tística, un nou cim de la seva obra.

La mansió va més enllà de l’escena-
ri i acaba tenint un protagonisme en
la memòria del germà-narrador. Des-
prés de la fugida de les classes benes-
tants de Harlem per l’arribada massi-
va d’afroamericans, els Collyer van
continuar allà mentre la luxosa propi-
etat es deteriorava i els germans co-
mençaven a col·leccionar tota mena
d’objectes. Convertida en una mena
de cova d’Alí Babà i, més tard, marca-
da per la síndrome de Diògenes dels
germans, el comportament no va pas-
sar inadvertit per la població i els mit-
jans. Davant les intromissions, els Co-
llyer van fer del casalot un fortí, amb
tota una estructura de fils i masses de
diaris per bloquejar les entrades i les
finestres. Sense entrar en l’escabrós
final que van patir els germans a cau-
sa d’un accident provocat pel seu mo-
dus vivendi, Doctorow crea una mena
de cant commovedor d’un intens hu-
manisme. Com passa amb altres no-
vel·listes nord-americans –Bellow,
Malamud, Updike i Philip Roth–, Doc-
torow cada cop té més profunditat en
el moment d’exposar. Sempre havia
estat un novel·lista de raça. Ara és un
gran mestre que domina tots els me-
canismes i ritme de la ficció. ❋

situació desesperada que va viure el
seu germà Langley durant la Primera
Guerra Mundial, a les trinxeres, amb
la tropa devorada per les epidèmies,
les bombes, el gas i les rates, on n’ex-
treu episodis terrorífics.

Fills d’un ric i prestigiós ginecòleg
de Nova York, els germans Homer
–cec– i Langley Collyer van compro-
var com la sort se’ls torçava quan els
seus pares van morir de la grip es-
panyola el 1918. Trenta anys des-
prés, la policia i els bombers troba-
rien els cossos dels germans a la
mansió de Harlem, a l’illa de Man-
hattan. La notícia es convertiria en
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