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NOVEL·LA ÒSCAR MONTFERRER

Anàlisi d’una follia
avid Vann opta per la narració de-
tallada a l’hora d’acompanyar el
lector en el si d’una família peculiar

en què l’únic mascle, Galen, un postadoles-
cent, n’és el protagonista. El paisatge humà
que presenta aquest escriptor nascut a Alas-
ka en la seva segona novel·la encaixa sense
problemes en l’àmbit del desestructurat,
amb una mare que controla les vides de la
seva mare, el seu fill, la seva germana i la se-
va neboda escanyant-los econòmicament.

Vann, que descarta formalismes clàssics
quan, per exemple, fon els diàlegs amb la
narració estricta, aplica una mirada des-
apassionada a la seva criatura, a la qual situa
fora del món de les convencions i dota amb
signes evidents de desequilibri emocional.

D La resta de personatges que
l’acompanyen reben menys
atenció de l’autor pel fet de ser
només eines necessàries en
l’anàlisi d’una follia en què costa
d’entrar-hi.

La tècnica embolcalladora
que empra Vann a l’hora d’ex-
plicar la seva història topa de ca-
ra, però, amb la distància exces-
siva que posa entre el seu punt
de mira i allò que està mirant.
Així, la minuciositat, que pot
donar bons resultats si cada
anotació aporta brins nous d’in-
formació que mantenen el lec-
tor atent al desenvolupament de

l’escrutini, falla quan la tècnica
és només això, una tècnica, una
eina. En aquest cas, el resultat
obtingut divergeix notablement
del resultat cercat i, en comptes
d’interès, genera el desinterès
que desemboca fatalment en
aquell avorriment latent que fa
adonar-se que allò que passa a
les criatures que creixen amb el
negre sobre blanc es rep amb in-
diferència.

Sí que és cert que Vann prem
l’accelerador en el tram final de
Terra, però també ho és que en
aquesta novel·la hi ha posat més
palla que gra. ❋
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ichael Chabon és un mag.
I la seva última novel·la és
un truc tan elaborat que

no pot deixar ningú indiferent. És
una obra còmica, tendra i agosara-
da, sense caure en les trampes de cap
gènere, malgrat utilitzar-ne moltes
com a matèria primera per a la seva
elaboració.

En les seves novel·les anteriors ens
havia acostumat a les trames ro-
cambolesques i a les situacions més
que delirants, ja fos perquè els seus
personatges consumien més estu-
pefaents del que seria aconsellable
(recordeu el primer èxit, Chicos pro-
digiosos), ja fos perquè els col·locava
en coordenades espai-temps im-
possibles (El sindicat de policies
jueus). Ara porta l’acció a un terreny
més recognoscible, més de casa se-
va, amb la voluntat de fer un home-
natge geogràfic a un lloc pel qual
sent especial estimació: aquesta Te-
legraph Avenue que uneix Oakland
i Berkeley. Gran part de l’acció
transcorre dins d’una botiga de se-
gona mà que abans havia estat una
barberia, carregada de nostàlgia i de
bona música en suport vinil. Els
parroquians s’hi reuneixen amb
l’excusa de la música, però sobretot per tro-
bar-se a gust els uns amb els altres. Però no
ens deixem enganyar, no és una obra que cai-
gui en el sentimentalisme. Chabon és tan
barroc i tan ambiciós que ha fet una obra on
hi cap de tot sense que res sembli superflu:
negres i jueus, relacions defectuoses entre
pares i fills, pel·lícules de Tarantino, viatges
iniciàtics en el sexe adolescent, dones fortes
hereves de tradicions ancestrals, la fagocita-
ció del petit comerç per les grans superfícies,
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la història afroamericana, funerals plens de
pompa i circumstància, treballs de part des-
crits fins al detall de l’última contracció, as-
sassinats encoberts i xantatges, pel·lícules
blaxploitation dels anys setanta, kungfu, ze-
pelins negres com un enorme fal·lus gegant
creuant el cel, ocells virtuosos de la música,
Obama fent un cameo i una banda sonora
tan espectacular que inclou blues, funk, jazz,
rythm’n’blues i rap. I humor, molt d’humor.
Però no s’acaba aquí. Per als amants de les

noves tecnologies el llibre inclou
dues sorpreses: una aplicació que
et permet descarregar-te la “can-
çó” del llibre directament al dispo-
sitiu mòbil o tauleta i també, i so-
bretot, un final totalment inespe-
rat de les tribulacions dels amos de
la botiga de música que veien peri-
llar la seva supervivència.
    Aquest aglomerat d’estímuls ens
deixa sense alè, a vegades literal-
ment. Chabon té la gosadia d’allar-
gar les seves frases amb digressions
tan riques en matisos, tan compli-
cades gramaticalment, que exhi-
beix les habilitats d’un funambu-
lista amb la prosa. Arriba a atrevir-
se a fer un capítol sencer on descriu
el vol d’un ocell en 15 pàgines amb
una sola frase. Mentre el llegeixes,
ressona de fons dins del cervell un
redoblament de tambors, et pre-
guntes si serà capaç d’arribar fins al
final sense perdre l’equilibri, i,
quan finalment planta el punt, dei-
xaries anar el llibre de les mans per
ovacionar-lo.
    Perquè les emocions, en qualse-
vol de les escenes, estan sempre a
flor de pell, tal com viu la seva his-
tòria un dels personatges, una do-

na negra, prenyada i altament hormonada
que passeja la seva panxa de balena fins que
aconsegueix parir, no sense problemes, cap al
final del llibre. O com l’emoció que omple els
parroquians de la botiga quan celebren el fu-
neral del seu membre més il·lustre dins del
mateix establiment amb el mort de cos pre-
sent. Vides que comencen i d’altres que aca-
ben, cicles que es tanquen i tornen a comen-
çar tots al mateix carrer. El carrer com a me-
tàfora del món sencer. ❋
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d’infantil i juvenil.
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