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es bruixes d’Eastwick és l’exploració
enjogassada d’un dels territoris no-
vel·lístics més cartografiats per la li-

teratura europea del segle XIX: el retrat,
en forma d’escrutini sense miraments,
d’una petita ciutat o poble de províncies,
aparentment plàcid i benestant, però sub-
terràniament podrit per tot tipus de vulga-
ritats, mesquineses, baixes passions i me-
lodrames.

Vull dir que, tot i que estem parlant
d’una novel·la publicada l’any 1984 i escri-
ta per John Updike (Pennsilvània, 1932 –
Massachusetts, 2009), potser un dels re-
presentants més notables de les lletres
nord-americanes del segle XX, un Balzac o
un Flaubert són força més a prop del que
sembla. Amb tots els matisos que calgui,
per descomptat.

Les bruixes d’Eastwick transcorre a fi-
nals dels seixanta, quan la guerra del Viet-
nam i les diferents expressions de la con-
tracultura ja estaven desmuntant la credi-
bilitat del somni americà, i està ambienta-
da en un petit poble de Rhode Island, un
dels sis estats de la regió de Nova Angla-
terra, on a les acaballes del segle XVII es
produïren els infames judicis de Salem,
amb la posterior execució de diverses do-
nes acusades de bruixeria.

Com el títol deixa endevinar, l’argument
té un peu i mig dins el gènere fantàstic. Les
protagonistes són Alexandra, Jane i Sukie,
tres amigues coquetes, hipocondríaques i
cruelment irresponsables que, després de
divorciar-se, han descobert que tenen apti-
tuds artístiques i, també, poders especials.
Aquests poders, amb els quals cometen to-
ta mena d’entremaliadures (maleficis, en-
canteris i escorcolls tafaners de les aures
de la gent que els envolta), són l’únic al·li-
cient en les seves rutines.

L

Fins que un dia arriba al poble un tal
Darryl van Horne, un novaiorquès “groller i
xarlatà” que, gràcies al seu encant gairebé
demoníac, immediatament les sedueix i
els fa prendre consciència de la grisor de
les seves vides monòtones i ensopides,
centrades en la criança dels fills i només
animades (és un dir...) per furtives troba-
des amb els seus amants, fracassats o
neuròtics.

Amb aquests materials, la picardia pre-
ciosista de la prosa d’Updike, molt ben

traslladada al català per Eduard Castanyo,
té nombroses ocasions per lluir-se. Per
exemple, en la descripció de les parties or-
giàstiques que munten tots quatre junts a
la mansió de Van Horne, en un ambient
formidablement amanit amb obres d’art,
partits de tennis, alcohols forts, porros sa-
borosos i sessions de sexe incombustible.
“Aquí les dones eren lliures, feien vacan-
ces de la vida d’olor rància que roncava al
seu costat”.

Amb aquests elements tan dissem-

blants (Madame Bovary i abracadabra),
John Updike confegeix una novel·la com-
plexa i intel·ligent, però també desenfada-
da i molt entretinguda. Plena d’ocurrèn-
cies brillants, procaç i jocosa, d’un erotis-
me electritzant i entremaliat. Una novel·la
que és feridora quan expressa la desespe-
ració resignada de la vida de províncies
però que, alhora, és d’una comicitat hila-
rant, negríssima, en la seva vocació d’ex-
plosiva tragicomèdia conjugal o domèsti-
ca. Sensacional. ❋

Novel·la Pere Antoni Pons

La Bovary més abracadabra

El nord-americà John Updike (1932-2009) va ser novel·lista, narrador, assagista i dramaturg REUTERS
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i ha mites que no moren
mai. El del detectiu Sherlock
Holmes n’és un. Després de

la novel·la L’ull del corb, primer títol
de la sèrie del novel·lista, dramaturg
i periodista Shane Peacock (Thun-
der Bay, 1957), s’endinsa, en aques-
ta segona aventura, en el romanti-
cisme del circ de l’època victoriana i
topa per atzar amb la caiguda mor-
tal d’un trapezista al Crystal Palace.

L’autor canadenc és un dels
molts lectors i escriptors que se sen-
ten atrets per les investigacions del
detectiu creat per Sir Arthur Conan
Doyle. Després d’haver estudiat el
seu món fa, en les dues primeres
novel·les sobre el personatge de fic-
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ció, una recreació de com podia ha-
ver actuat Sherlock Holmes i quin
era l’ambient que freqüentava i els
primers passos que feia en la carre-
ra de la lupa.

En el cas de Mort en l’aire, el jove
Holmes s’ensuma de seguida que el
trapezista que s’ha estavellat contra
terra i que ha mormolat una frase
misteriosa abans de morir no ha cai-
gut per una distracció, sinó que dar-
rere hi ha una mà negra que ha pro-
vocat aquella mort. És així com s’en-
fronta a una banda de criminals que
posen en perill la seva jove vida.

La destresa literària de l’autor ca-
nadenc fa que els lectors més joves
de la sèrie coneguin el registre que

més endavant podran trobar en Co-
nan Doyle en la resolució dels múlti-
ples casos que resol. L’altre aspecte
suggeridor de la sèrie, a banda de la
primmirada traducció de Carme
Pratdesaba, és l’ambient que l’autor
retrata, transportant els lectors al
Londres del segle XIX, al món del
circ en estat pur, però amb l’avan-
tatge que ho fa des de l’experiència
que ja té com a lector i espectador
de les moltes novel·les i adaptacions
de Conan Doyle.

Una fusió molt creïble
La fusió del contemporani Shane
Peacock amb el clàssic Artur Conan
Doyle és molt creïble, fins al punt

que el lector més avesat al Sherlock
Holmes autèntic, malgrat que ara es
trobi amb el personatge encara ado-
lescent, li semblarà que es tracta
exactament del mateix.

¿Vol dir això que Shane Peacock
cau, sense voler-ho, en una mena de
plagi de Conan Doyle? Res més lluny
d’aquesta intenció. El que fa és do-
nar les pautes per desvelar alguns
dels secrets que s’amaguen darrere
de la personalitat del detectiu empa-
rant-se, és clar, en un personatge
que no necessita justificació perquè
el temps li ha donat la popularitat i el
prestigi suficients fins a crear a ve-
gades el dubte de si Holmes és l’au-
tor o el personatge de ficció. ❋

El jove Sherlock Holmes
Juvenil Andreu Sotorra


