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esprés de llegir Solar, la nova no-
vel·la d’Ian McEwan (1948), no re-
sulta gens fàcil deduir les inten-

cions que tenia l’autor a l’hora d’escriure-
la. Volia fer una sàtira del món científic i
posar en evidència que és tan ple de bai-
xes passions i de misèries com qualsevol
altre gremi? Volia tractar de manera enjo-
gassada i maliciosa un dels debats més
candents i controvertits de l’actualitat, el
del canvi climàtic i la necessitat de trobar
noves fonts d’energia? O bé volia fer el re-
trat d’un home aparentment admirable
que, en el fons, resulta ser un cínic impre-
sentable i esperpèntic, un impostor?

Endevinar, o com a mínim entreveure,
les intencions que empenyeren un autor a
escriure un determinat llibre no ens diu
absolutament res de la qualitat literària del
llibre en qüestió; almenys, però, ens ajuda
a clarificar-ne el sentit. És per això que el
fet de no poder escatir la intenció de McE-
wan en escriure Solar em sembla simpto-
màtic dels dos inconvenients més greus
amb què toparà el lector.

Primer, toparà amb una novel·la que és
desconcertant sense voler-ho ser, en què
es mesclen i s’encadenen diferents tons i
registres (des del melodrama conjugal fins
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a la comèdia negra, amb unes gotetes
d’intriga criminal i un raig de disquisició in-
tel·lectual), però en què no s’aconsegueix
que el conjunt final quedi ben embastat. I
segon, toparà amb un argument dispers i
erràtic, que abasta tota la primera dècada
del segle XXI, que fa alguna incursió en el
passat i que és ple d’episodis secundaris

–el del viatge a un fiord de l’illa de Spitz-
bergen, per exemple– que, més enllà
d’una sobredosi de rara comicitat, no
aporten gran cosa.

Amb tot, val la pena llegir Solar. Vull dir
que, com només passa amb els autors
que són bons de veritat, McEwan és po-
tent fins i tot quan erra el tret, és fascinant

fins i tot quan fracassa. Deixant de banda
els defectes ja esmentats, la prosa és tan
neta, rica i curosa com sempre; repartits
aquí i allà, hi ha paràgrafs tan elegants i
ben cenyits, tan plens d’intel·ligència i de
substància, que potser són perfectes. El
mèrit del traductor és evident.

A més, McEwan ha construït la novel·la
sobre una significativa paradoxa. És la que
encarna el seu protagonista, Michael
Beard, un físic il·lustre que va ser premiat
de jove amb el Nobel i que s’ha passat la
vida sent reverenciat per tothom. Tanma-
teix, la seva condició de professional emi-
nent en un camp en què el rigor i la racio-
nalitat són, en teoria, requisits indispensa-
bles per triomfar no impedeix que la seva
vida sigui, de fa temps, un niu de disbarats
i de despropòsits. Quatre vegades divor-
ciat, amb el cinquè matrimoni a punt de
trencar-se, podrit per la gelosia, incapaç
de treballar amb la il·lusió i la diligència de
quan començava, Michael Beard ha tocat
fons. I el pitjor és que, tan cínic com s’ha
tornat, tan impostor com ha estat sempre,
ni li importa. Des del punt de vista de la ci-
vilització occidental, les lectures metafòri-
ques, i les opinions, que permet aquesta
paradoxa són considerables. ❋
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