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El realisme
que transcendeix

o hi ha cap conte dolent,
en aquest llibre, ben al
contrari. Però els qui as-
sociïn el conte a un sot-

metiment a tècniques rígides, a
lleis estrictes, dubtaran de la bon-
dat d’aquestes dotze històries. Doc-
torow, un dels novel·listes sobre-
sortints dels Estats Units, a la in-
troducció ens diu: “La novel·la és
sempre una exploració, cada frase
és autogenerativa, l’escrius per sa-
ber què escrius”, mentre que els
contes són “assertius, s’autoanun-
cien, tant la seva veu com les seves
circumstàncies ja estan decidides i
són immutables. T’exigeixen que
ho deixis tot de banda i els escri-
guis abans que s’esfumin com som-
nis.”

Ragtime, La gran marxa, Billy
Bathgate… qui ha llegit aquestes
novel·les, les quals són de catego-
ria, haurà d’avenir-se a llegir
aquests contes com si fossin esbos-
sos de projectes narratius més am-
plis. De fet, n’hi ha dos que així ho
van ser (Les cançons de Billy Bath-
gate i Robatori) i són els més expe-

N
rimentals, si bé Doctorow sempre
és deferent amb el lector clàssic.

La gran majoria van ser publi-
cats abans a revistes, i això obliga
al realisme, la psicologia, la lineali-
tat, la comunicació directa… Però
el volum, segons queda explicat a la
nota inicial, alhora és ben bé una
antologia –força completa– de l’au-
tor, ja que aplega relats de Vida
dels poetes i Històries de la dolça
terra, els seus dos reculls anteriors.

Wakefield, que obre el llibre, vol
reescriure el conte homònim (es-
trany, premonitori… misteriós com
el Bartleby, l’escrivent) de Natha-
niel Hawthorne. El conte s’allar-
gassa, giravolta sense trobar el seu
centre, no queda clar quin diàleg
manté amb el seu predecessor. Pe-
rò alhora aquest conte connecta te-
màticament amb Edgemont Drive
(un conte només dialogat, i això és
una raresa en el conjunt), en què
un home torna a la casa on va viure
molts anys, fet que crea un trasbals
al matrimoni que viu ara allà, i la
parella s’acabarà sentint una intru-
sa en el drama íntim del visitant.

Asimilació és dels més bons. Se
celebra un matrimoni entre immi-
grants (centreeuropea i llatinoa-
mericà) per aconseguir la naciona-
litat nord-americana, però al final
la conveniència cristal·litza en un
amor real, i el conte acaba just en el
moment que els clans familiars (el
conte insinua el narcotràfic d’un
membre de la família del nuvi llati-
noamericà) propiciaran un desga-
vell brutal. Des de Ragtime, Docto-
row s’ha sentit atret per la manera
amb què arrela la immigració.

Els tres contes de Vida dels poe-
tes i els tres d’Històries de la dolça
terra formen el bloc més sòlid del
llibre. El caçador (la història d’una
mestra solitària), L’escriptor de la
família (un jove sent la responsabi-
litat de mantenir amb vida un pa-
rent per mitjà de les seves cartes) i
Jolene: una vida (la vida que hi pot
haver rere el somriure de carmí
d’una crupier de Las Vegas) són pe-
ces de primer ordre. I d’Una casa a
les grans planes, un conte que de-
mana una relectura, només se’n
pot dir que és excel·lent. El noi pro-
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El sexe i el fàstic
Novel·la Xavier Cortadellas

a literatura és plena de novel·les que co-
mencen amb gent que es desperta. Frede-
ric de Lloberola, de Vida privada, de Josep

Maria de Sagarra, es desperta a l’habitació de la
seva amant. Porta una vida de cuc, però ell no ho
sap. Gregor Samsa, de La Transformació, de
Franz Kafka, es desperta al seu llit. Descobreix,
però, que alguna cosa ha canviat i que s’ha con-
vertit en una mena d’escarabat. Gregor, de fet,
duia una vida d’escarabat, però no n’era cons-
cient. No en recordo cap com La pell de l’aigua,
d’Isabel Olesti: un llimac “li pujava per la cama.
Era humit i fred i la feia esborronar”. Comença
que somia, triga més de dues-centes planes
d’aquesta novel·la a despertar-se. No sabrem
quin nom té, està casada, té tres filles, és cons-
cient, que porta una vida que no val la pena.

Mentre el narrador ens va explicant també la vi-
da que du a Barcelona, ens va descobrint també
el seu passat. Va néixer a Tortosa en els anys cin-
quanta, tenia una mare més desinhibida que ella,
amb menys il·lusions, però també menys confor-

L mada; un pare absent –de fet, n’hi ha cap que no
ho sigui?, ve a dir Olesti– i uns avis que vivien en
un mas, el seu paradís perdut.

La pell de l’aigua és una novel·la d’una dona
que pràcticament no parla, que té tendència a dei-
xar-se dur, també, un cop ha fugit, i que pràctica-
ment totes les decisions que pren –comprar unes
sabates vermelles de taló, posar-se-les uns
quants cops, anar a la part baixa de les Rambles
de Barcelona, la part més canalla com hauria dit
Sagarra– tenen a veure amb l’únic somni que té.
La resta, o són equívocs o són malsons. I la veu
narradora apuntala tot sovint aquests malsons
amb animals copulant: ximpanzés, cucs, papallo-
nes, iguanes, escarabats, xinxes, aranyes… I, so-
bretot, primer de tot, els advertiments del pare el
primer dia que la protagonista va tenir la regla:
“Vigila les aranyes, les formigues, los ratolins… I
sobretot les serps, los llimacs. M’entens, no?”

A la segona part, de les quatre en què es divi-
deix l’obra, aquests animals comencen a tenir
sentit. La protagonista em fa pensar molt en l’Alo-

ma, de Mercè Rodoreda: a totes dues els costa
superar el fàstic que els provoca el sexe. Però la
d’Olesti és força més gran i no llegeix i té més mo-
tius. No ha viscut en un somni com ha estat vivint
l’adolescent d’Aloma, però tampoc no sembla que
hagi viscut, si entenem que viure vol dir triar.

Excessivament fàcil en alguns moments –els
acudits sobre la visita del Papa a la Barcelona de
començaments dels vuitanta, el record d’Enrique-
ta Martí, l’assassina del carrer Ponent, que és
simbòlic i que va agafant importància com més
anem sabent– i volgudament esquemàtica en
molts altres –tots els personatges masculins, di-
guem-ne negatius: el pare i, sobretot, el marit són
tòpics més que no pas caràcters–, La pell de l’ai-
gua va guanyant profunditat a mesura que la pro-
tagonista torna, mentre va fugint. No és casualitat
que, tot i el seu llenguatge quasi obligatòriament
castellanitzat, Pura, el transvestit que l’acull, parli
en un valencià proper al tortosí de la seva infante-
sa. L’aigua manté viu allò que hem estat. Com
fòssils o com records que algú disseca. ❋
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l poeta, narrador i periodista cultural, Jordi Lla-
vina (Gelida, 1968) torna a l’àmbit de la literatu-
ra per a infants –hi va debutar amb el conte Ca-

pa d’ozó (La Galera, 1999)– amb una novel·la breu
que, al lector, li semblarà d’entrada que és un recull
d’impressions d’un temps que no tornarà, però que,
de cop i volta, pren embranzida i agafa el gruix d’un
relat que amaga un cert misteri, embolcallat de múlti-
ples records d’infància.

En els racons de la memòria tothom hi conserva in-
conscientment una olor, un color, una música o un so-
roll que, en activar-se el xip, el transporta a una altra
època. En el cas de Jordi Llavina, el fet d’escoltar la
paraula agost li recorda el brogit de la marxa enrere
d’un cotxe. Aquest és el coixí o l’excusa que l’autor fa
servir per convertir en petit mite algunes de les esce-
nes i imatges viscudes a mitjan anys setanta del segle
passat, en unes estades d’estiu en un poble
del sud que no anomena, on re-
viuen el taverner, els sifons de
vidre amb funda protecto-
ra que avui són objectes
vintage, les figuretes dels
soldadets de plom, el xèrif
i la caravana, les cortines
de ganxets, els quaderns
de repàs d’estiu, el TBO, el
llapis Faber i la goma Mi-
lan, els còdols de riera, els
carrers del poble...

Són estampes, doncs,
en trenta capítols brevís-
sims que, com deia, sem-
blen només impressions
fins que, a mig relat, un
paleta que treballa en un
antic envà de la casa del
poble troba un buit i, amb
zel d’arqueòleg, acaba
descobrint, en una paret
mestra, una vella arqueta que es converteix en un
misteri ple de rellotges que, fetes les oportunes inves-
tigacions, es remunten al temps del rebesavi del pro-
tagonista. Són rellotges de corda, rellotges de cadena
i d’infern de butxaca, qui sap si d’alguna cort imperial,
però que el rellotger de la ciutat més pròxima al poble
d’estiueig diu que no valen ni el seu pes en llautó.

De Miguel Delibes, pels records, a Hugo Cabret,
pels rellotges, segurament que sense proposar-s’ho,
l’autor fa un recorregut literari a cavall de dos temps,
amb una mirada poètica que es materialitza amb al-
guns poemes inclosos en el relat: Nen que espia son
pare mentre s’afaita, El nen rodamón i El nen poruc.

El perill de mirar enrere en literatura per a infants
sempre és que els lectors d’avui no s’hi identifiquin
prou o que els sembli un “conte de batalleta”. En el
cas de L’arqueta dels rellotges, aquest perill se supera
amb un relat de lectura atractiva que furga en els sen-
timents intemporals de qualsevol infant que viu uns
dies especials fora de casa i, de passada, revela els
sentiments adormits en la nostàlgia dels més grans.

Les il·lustracions de Marta Espinach Llavina (Geli-
da, 1967) reflecteixen les impressions de l’autor, en là-
mines en color i primers plans, algunes amb tècnica
del collage, barrejant elements reals, i aconseguint
que cadascuna doni vida a les impressions del prota-
gonista que, com en el cas del relat de l’autor, sembla
que sorgeixin també d’imatges viscudes, no només
per la relació familiar i geogràfica de la coautoria sinó
per la coincidència generacional d’escriptor i il·lustra-
dora en l’agost llunyà d’un temps i un país. ❋
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Juvenil

Andreu Sotorra
tagonista, membre d’una família
que viu itinerant per tot el país,
s’adona que per fi és estimat just en
el moment que la seva vida se n’ha
anat en orris per un barril de que-
rosè que indefectiblement inflama
totes les cases en què va vivint la fa-
mília.

Dos nivell formals
El recull es tanca amb Tot el temps
del món. És un relat que sobta, ja
que hi conviuen dos nivells formals
que no consonen. D’una banda,
l’impuls que imprimeix el tòpic que
escolta tothora el jubilat protago-
nista (“tens encara tot el temps del
món al davant”, li diu tothom), i de
l’altra un nivell força espiritual. El
conte és fallit, o massa manierista,
però alhora lliga amb tot el deves-
sall profund –ja que empra un to
moral que transcendeix– d’autors
com ara John Cheever, Richard
Ford, Ethan Canin o Flannery
O’Connor. Sempre ens preguntem,
quan sentim aquest to conscien-
ciós i estremidor, si respon a una
manera de ser nord-americana o si
és inútil traslladar aquesta veu
d’autor a un país.

Doctorow agrada, és un gran es-
criptor, i aquest volum de contes és
una baula més dins de la feliç línia
d’edició que Edicions de 1984 està
fent amb els llibres de l’autor nord-
americà. ❋

El narrador i novel·lista Edgar
Lawrence Doctorow va néixer a
Nova York el 6 de gener del 1931
ARXIU
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Isabel Olesti
ha escrit una
novel·la sobre
una dona que
somia




