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La Cosa del Pantà
Joyce Carol

Oates és tan
versemblant
que la ficció

queda enrere

Amb disfressa
de conte
de fades,

el llibre navega
pertorbador

lgun dia, Joyce Carol Oates
(Nova York, 1938) guanya-
rà el Nobel. I tothom dirà:
sí. Bé, tothom no. Hi haurà

els que diran que és una gran es-
criptora però no excel·lent perquè
escriu massa. I quan un escriu com
si en comptes d’una escriptora fos
deu, no sempre pot estar fantàsti-
ca. Diran que després de més de
cent títols (novel·les, relats, poesia,
articles i assaig) ha esgotat el seu
univers literari. Diran que és rare-
ta. Hi haurà els que diran que hi ha
massa violència, que és massa in-
quietant, que els seus llibres ens
deixen una sensació estranya, poc
tranquil·litzadora. Després de sub-
mergir-nos en els seus llibres el que
veiem al mirall es llefiscós, lleig, no-
més som un secret ben amagat.
Som més com ens veu Oates que
com ens veu Coelho o Baricco.

Oates és tan versemblant que la
ficció queda enrere. El que explica
que ens motiva a fer les coses que
explica. És una autora més gran
que la vida. Irregular, desmesurada
a estones, bulímica però gegantina,
valenta, amb talent, honesta. En-
tre Faulkner i les Brontë. Entre
Roth i Capote. Entre ella i el no-res.
Un dia es morirà la senyora Oates,
però els seus llibres, no.

Joyce Carol Oates juga amb el
moment de la col·lisió de l’impacte.

A
Dels segons anteriors que el meteo-
rit arribi i impacti amb la Terra. Es-
tàs desprevingut, no t’ho esperaves
i ara el tens a sobre. Un divorci, un
accident de trànsit, una baralla,
una infidelitat, la revelació d’un se-
cret. O en el cas d’Una tendra don-
zella, el moment en què Katya Spi-
vak, una adolescent de setze anys,
es troba en Marcus Kidder, un en-
cantador senyor de setanta anys.
Tots dos estan estiuejant al port de
Bayhead, Nova Jersey. En Kidder
és un ancià amb pinta de dandi.
Elegant i educat, un artista molt
respectat de la localitat. Katya pro-
vé d’una família desestructurada,
amb dèficit al seu compte corrent
d’estimacions i atencions.

Amb el senyor Kidder se sent
afalagada. L’obsequia amb regals
veritablement cars. Li fa proposi-
cions de fer-la servir de model. I
també hi ha la seva casa. Els seus
discos de músics antics i honora-
bles, morts fa segles, eterns, pací-
fics. I els contes infantils dels quals
és autor Marcus Kidder. No són de-
liciosos? Com no es pot sentir atre-
ta la incauta Spivak? Ella que prové
d’un àmbit obrer, amb una casa
lletja, una família desastrosa i lluny
del Paradís de les Coses Boniques?

Pero és Oates. No ho oblidem.
Amb la seva manera cinematogrà-
fica de tallar i enganxar trames i de

connectar el microscopi i la càmera
lenta un instant per després fer-
nos córrer. Realisme domèstic, mi-
te, mapamundi caníbal, caòtic però
alhora recognoscible. I de seguida
intuïm que aquest Valmont és una
aranya. Un trampós Pigmalió que
amaga un propòsit fosc i inexora-
ble. La llum cinematogràfica canvia
de forma tan imperceptible per al
lector que el conte de fades es
transforma en un conte gòtic a la
manera Oates. És a dir, la bruixa és
el teu veí. Ets tu. És qualsevol. La
necessitat d’estimar. De ser esti-
mat. Ens conformem amb dir que
els pedòfils són uns monstres?

Amb disfressa de conte de fades
el llibre navega pertorbador i in-
quietant. La seva perversió i la nos-
tra coartada és la del voyeur. Però
Joyce Carol Oates sap que a més de
construir ambients i personatges
(aquí l’adolescent guanya en densi-
tat i matisos al guinyol del Marcus)
té la necessitat d’una intriga i un fi-
nal. I aquest no decep. Tot i que
també és veritat que, com sabem
els seus lectors, quan tanques el lli-
bre, quan has llegit la seva última
frase, t’aixeques, et mires al mirall i
allà tens la Cosa del Pantà, un ésser
humà que necessita ser un altre
per sortir al carrer. I és que el final
d’un llibre, per Oates és el principi
del pròxim. ❋ 

Assaig Ivan Mullor

Antologia èpica
a 101 anys, el dia de Reis, 34
corredors surten de l’avingu-
da Reina Elisenda, a l’altura de

la plaça de Sarrià, per participar a la
primera Volta a Catalunya de la his-
tòria. Només 22 ciclistes aconse-
gueixen traspassar la línia de la meta
final després de tres etapes. Sebas-
tià Masdeu, amb una sabata i una
espardenya, literalment, s’emporta
la victòria i es converteix en el pri-
mer guanyador d’un esdeveniment
pioner al país, impulsat per una bur-
gesia emprenedora i que s’emmira-
lla en societats com la francesa i
l’anglesa, i que un segle després
continua actiu.

Actualment, la Volta forma part
del restringit calendari de curses
d’elit de la federació internacional de
ciclisme. Un luxe i gairebé un mira-
cle per a una prova nascuda per la

F voluntat de modernitat del país i que
gràcies a aquest mateix anhel s’ha
sobreposat a totes les adversitats
del segle XX, que no han estat po-
ques, i ha perdurat en el temps. És
una de les curses ciclistes per eta-
pes més antigues del planeta junta-
ment amb el Tour de França (1903) i
el Giro d’Itàlia (1909) i per comme-
morar el seu centenari el desembre
passat Cossetània va publicar Volta
a Catalunya 1911-2011. Un segle d’es-
port i país, de Rafael Vallbona.

Precisament, per tractar-se d’una
prova tan mítica, els responsables
no s’han conformat amb un recull
per sortir del pas amb motiu de
l’efemèride, sinó que han editat una
autèntica peça de museu (300 pàgi-
nes amb fotos a color o en blanc i
negre, segons el període). I no és
una lloança gratuïta. El material foto-

gràfic que conté és digne de qualse-
vol exposició que pretengui retratar
el darrer segle a Catalunya. No cal
ser ni un amant del ciclisme ni de
l’esport per fullejar el llibre i badar
durant una bona estona amb instan-
tànies memorables com la del ma-
teix president Francesc Macià lliu-
rant la copa al campió de l’any 1933
(el francès Alfredo Bovet) tres me-
sos abans de morir o contemplar
com ha canviat el país i la seva in-
fraestructura.

Fotografies magnífiques
Ara, als amants d’un dels oficis més
bells del planeta el temps els passa-
rà volant entretenint-se amb instan-
tànies increïbles de corredors desfi-
lant per vies malmeses, intransita-
bles, amb ferrots avui desfasats pe-
rò ginys ben moderns al seu dia,

tant, que els ciclistes havien arribat a
rebre pedrades de la població, que
els considerava uns nois de casa bo-
na; o ciclistes aturant-se a mitja car-
rera per refrescar-se en qualsevol
font situada al marge o reomplir els
bidons a la plaça del poble; autèntics
herois enfangats de dalt a baix i ca-
minant cap a la pensió un cop aca-
bada la prova per recuperar-se de la
pallissa de la jornada, abans de tor-
nar a la carretera per bregar de nou
contra un ampli ventall d’imprevis-
tos i, òbviament, els seus rivals; Ca-
ñardo, Poblet, Anquetil, Merckx,
Ocaña, Gimondi, Kelly, Indurain,
Chiappucci, Jalabert, Purito Rodrí-
guez i Contador, entre molts altres,
figuren en el recull perquè tots ells
han participat i han aconseguit ins-
criure els seus noms il·lustres en el
palmarès de la Volta.
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i alguna diferència hi ha entre les generacions
d’ara i les de tots els temps anteriors són les
presses. S’aprofita fins al darrer segon de la vi-

da i es viu més ràpidament que mai. Tot el que en
generacions passades es feia en dies, mesos i anys,
s’ha de fer ara en minuts i segons. Si pot ser, en no-
més uns instants.

Vides desafinades reflecteix clarament aquesta
acceleració del ritme de la vida, facilitada per la revo-
lució d’una societat que ha guanyat agilitat i movi-
ment gràcies a les noves tecnologies. Els seus prota-
gonistes són els primers que corren aquesta cursa:
uns personatges que es troben al llindar de la madu-
resa i han de cremar etapes per arribar a l’Olimp del
triomf personal i sentimental. Joves al voltant de la
trentena, amb dedicació preferent a tirar endavant
una petita discogràfica independent per plantar cara
a les multinacionals del sector des d’un nou grup
musical amb talent i professionalitat per
triomfar. Però gairebé
tots han d’alternar la seva
dèria vocacional amb fei-
nes per guanyar-se les
garrofes.

Aquesta doble activitat
genera una continuada
relació entre tots ells en
diversos espais i mo-
ments diferents. Una vida
embalada amb un munt
de trobades, festes i con-
tactes de tota mena, que
es complementa amb
converses, confessions i
reflexions que deixen
anar tant personalment
com amb tots els estris
tecnològics que tenen a
l’abast. Unes embranzi-
des més perilloses encara
perquè es viuen en una societat que ha perdut veri-
tats permanents que abans la cohesionaven. Un fet
que fa més difícil la presa de decisions. Un món on
també les amistats són més fugisseres, els amors
profunds es poden evaporar per un simple malentès
i el sexe és el centre que mou i remou la vida senti-
mental.

Una trama ben gestada i intrigant, i una prosa àgil
i directa, amb un llenguatge ric i precís, encaixen
perfectament amb aquesta acceleració vital. Els ma-
teixos protagonistes van explicant en primera perso-
na les seves vivències i il·lusions, els seus trasbalsa-
ments emocionals, les amistats i les traïcions, la ve-
locitat amb què es desfan els amors que havien de
ser eterns, tots els esforços fallits per tastar una feli-
citat molt somiada i poc aconseguida. Destaca la ri-
quesa descriptiva dels retrats d’uns personatges
prou complexos dins d’un món molt desajustat. Uns
protagonistes que es mouen en una societat boja-
ment impetuosa que ells intenten guarir, però no tro-
ben els antídots idonis que la calmin i cauen en les
mateixes trampes i errors que l’han abocada a una
profunda crisi moral i econòmica. Sempre, però, hi
ha possibilitats d’aixecar-se amb dignitat.

Una bona novel·la per intentar comprendre cap
on ens porta aquesta acceleració de la vida, explica-
da amb la mateixa rapidesa amb què es mouen els
seus protagonistes. Un fet que empeny el lector a
llegir-la amb la mateixa agilitat que reflecteix. El llibre
va merèixer el reconeixement del premi Joanot Mar-
torell 2011 de Gandia. ❋
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Una generació
embalada
Jordi Capdevila

Novel·la

Vides desafinades
Autor: Xavier Aliaga
Premi Joanot
Martorell
Editorial: Edicions 62
Barcelona 2011
Pàgines: 252
Preu: 19 euros

Una tendra donzella
Autora:
Joyce Carol Oates
Traductor: 
Josep Franco
Editorial: Bromera
Alzira, 2011
Pàgines: 225
Preu: 19,50 euros

Joyce Carol
Oates va
néixer a Nova
York el 1938
KENZO
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Volta a Catalunya
1911-2011
Un segle d’esport
i país
Autor:
Rafael Vallbona
Editorial: Cossetània
Valls, 2011
Pàgines: 304
Preu: 39,50 euros

Tampoc és necessari haver pujat
mai a cap andròmina amb pedals i
dues rodes –com fa habitualment
Rafael Vallbona, un malalt del ciclis-
me i que ha conegut la Volta des del
voral de la carretera quan era un
nen i l’ha seguit des de l’interior del
cotxe del director– per entretenir-se
amb l’obra. Perquè, com avança en
el títol, Vallbona no s’ha limitat a fer
una crònica esportiva de l’esdeveni-
ment, sinó que ho ha emmarcat en
el context social, polític i econòmic
català, sense perdre de vista els ava-
tars mundials.

És una autèntica volta pel passat
més recent d’un país amb la seva
èpica i a través d’un esport ple d’èpi-
ca. La bicicleta, com l’olor de mag-
dalena sucada en te de Proust, evo-
ca records d’infantesa a molts cata-
lans. ❋

El mític ciclista belga Eddy Merckx,
durant una etapa de la Volta a
Catalunya COSSETÀNIA




