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s curiós que En una sola persona, de
John Irving, i que Llum antiga, de John
Banville, comencin d’una manera sem-

blant. A Llum antiga, un adolescent ens diu
que va ser l’amant d’una dona que tenia di-
nou anys més que ell i que era la mare del seu
millor amic. A En una sola persona, Bill o Billy
o William Abbot, escriptor i narrador del que
és segurament la novel·la amb més trets bio-
gràfics d’Irving, recorda, quasi seixanta anys
més tard, el dia que es va enamorar de la se-
nyoreta Frost. Frost era també força més gran
que ell, treballava de bibliotecària i, gens ca-
sualment, el primer llibre que Abbot li dema-
na treure en préstec per segona vegada és
Grans esperances, de Charles Dickens. A Llum
antiga, el narrador també rememora, passats
molts anys, el primer gran amor adolescent
de la seva vida. I és curiós també que, tot i que
sigui actor i no escriptor, les seves frases si-
guin molt més poètiques que les d’aquesta
última novel·la que podem llegir en català
d’Irving. També és més intensa la trama, no-
més un parell de moviments –aquell amor
adolescent i la pena per la mort d’una filla–,
gràcies als quals Banville aprofundeix en
l’amor i en la vida com fan pocs llibres.

Tres grans autors
Com Dickens, en canvi, Irving no es limita a
presentar els problemes com unes emocions
internes dels principals personatges, sinó
que sobretot els desplega en el món que vol
novel·lar. Aquesta és una de les moltes seves
virtuts, perquè no descobreixo res de nou si
escric ara que Irving és hereu directe de Dic-
kens. Com en tantes altres novel·les d’Irving,
malgrat algunes incursions a Viena, París o
Madrid, a En una sola persona el món novel-
lat és els Estats Units rural: bàsicament el de
First Sister, Vermont, a l’Amèrica de finals
dels anys cinquanta. Gràcies a Harry Mars-
hall i al seu soci, el noruec Nils Borkman, hi
trobem –ni que sigui en un segon pla– refe-
rències a una serradora i al món forestal com
també hi havia a L’última nit a Twisted River.
Però el problema que planteja Irving en
aquesta última novel·la és l’assumpció social
de la bisexualitat de Bill o Billy o William Ab-
bot. D’aquí el títol. I és també per això que,
diferentment de Banville, ja en aquell primer
capítol, Abbot rememori no un amor, sinó
dos: el que va sentir per la senyoreta Frost i el
que havia començat a sentir un xic abans per
Richard Abbot, que, a més de ser un bon ac-
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tor de teatre, va donar-li el cognom perquè el
matrimoni de William Francis Dean amb
Mary Marshall, els seus pares biològics, va
durar encara no tres anys.

Un cop acabades de llegir les més de sis-
centes pàgines d’En una sola persona, retro-
bo, concentrat en el primer capítol, els prin-
cipals temes que hi apareixen: la desaparició
del pare biològic, la bisexualitat, el doble en-
amorament i la importància de la novel·la
–Dickens, més que Flaubert– i,
sobretot, del teatre –Shakespeare
i, encara més, no en extensió, sinó
per ser clau: L’ànec salvatge, d’Ib-
sen–. Els lectors a qui agrada que
els bons autors els parlin d’altres
llibres, trobaran a En una sola
persona que Irving relaciona al-
gunes situacions o alguns perso-
natges amb Madame Bovary i, so-
bretot, amb el teatre de Shakes-
peare.

D’una manera prolixa perquè,
com passa amb Dikens –i ara la
diré un xic grossa–, Irving és ex-
cessivament prolix. La seva proli-
xitat m’embafa una mica. I, en
aquesta novel·la, a més, la inver-
semblança amb què en algun
moment se’ns parla d’un incest o
d’alguna aventura sentimental.

Però han de llegir-la. Jo diria que és un dels
seus millors llibres.

Si la llegeixen, veuran com Bill o Billy o
William Abbot aconsegueix continuar enda-
vant gràcies a tot de personatges, diguem-ne,
positius. Alguns, com Elaine o com Tom, se-
ran amics seus. D’altres, com Jacques Kit-
tredge, un desig i un problema. Descomp-
tant-hi la senyoreta Frost, però, els més posi-
tius seran primer de tot familiars. I no és ca-

sualitat que siguin els masculins
com Richard Abbot o Harry
Marshall, a qui entusiasma més el
teatre –l’avi Harry fa papers de
dona– i que en el primer capítol li
diguin Bill. La mare, en canvi, que
només fa d’apuntadora, o la insu-
portable tia Muriel, li diuen Billy.
De l’àvia, que és un personatge
anodí, quasi ni sabem com l’hi
diu. Mentre que la senyoreta
Frost, que, com ja he dit, és clau
en un dels seus primers amors i
també en molts altres temes, li
diu William. Sí, com Shakespea-
re! I William Abbot, de gran, és
un escriptor molt llegit. “La sego-
na vegada que la senyoreta Frost
em va dir William vaig tenir una
erecció instantània.” Doncs, això:
amor, sensibilitat i llibres. ❋
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L’apunt
John Winslow Irving
(EUA, 1942) de fet
es diu John Wallace
Blunt, Jr. Va
guanyar un Oscar
per l’adaptació de
La casa de les
normes de la sidra,
basada en la seva
novel·la Prínceps de
Maine, reis de Nova
Anglaterra. El món
segons Garp és un
altre dels seus èxits
duts al cinema.

John Irving 
ha presentat a

Barcelona la seva
nova novel·la
JOSEP LOSADA




