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toner, l’esdeveniment que Edicions 62
ens va regalar fa poc, pot pal·liar l’efec-
te d’aquesta novel·la. Reescric. L’efecte

de conèixer l’argument d’aquesta novel·la.
Perquè si et diuen que t’empassis gairebé
quatre-centes pàgines amb una història am-
bientada el 1873 als Estats Units d’Amèrica.
Ui! Novel·la d’aprenentatge. Ui & ui! Wi-
lliam Andrews és un jove estudiant de Har-
vard que deixa els seus estudis i el bon viure a
casa dels pares a Boston per saber qui és, que
vol i què no vol. Acaba anant a un petit poble,
que dóna nom a la novel·la, Butcher’s Cros-
sing. Ui, ui & reui! I que en el seu aprenentat-
ge vital de nen de casa bona s’uneix a una ex-
pedició que va a la recerca d’una vall desco-
neguda, una mena d’Eldorado, plena de bi-
sons en una època en què aquestes bèsties co-
mençaven a estar en perill d’extinció.

Bisons, quatre-centes pàgines, recerca per-
sonal? Sí. No t’espantis. Compra’l, roba’l,
agafa el llibre perquè aquesta novel·la s’ho
mereix. Per molts motius.

Així sabràs que Cormac McCarthy no va
caure de petit a la marmita dels poders sobre-
naturals. Que a més de fixar-s’hi, i molt bé, en
el Brando fent de Kurtz, també s’havia llegit
Butcher’s Crossing del senyor Williams. I els
de l’HBO no haurien fet les dues temporades
i mitja de Deadwood sense tot això.

Però el motiu més important és que et per-
metrà tornar a gaudir en llegir una història
èpica i humana, elegant i gens efectista, plena
de grans espais però que, d’una manera im-
pecable i complicada de veure –com el truc
d’un mag–, ens investiga a nosaltres matei-
xos –ianquis, bisons, 1873?–. La va publicar
el 1960. Cinc anys després va publicar Stoner
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Una història èpica i humana
i el 1973 la seva darrera novel·la, August. Amb
aquesta última –ambientada a la Roma clàs-
sica– va guanyar el National Book Award i
una valoració crítica i acadèmica que no ha-
via tingut fins al moment.

Com acostuma a passar, John Williams
(1922-1994) va ser escriptor d’escriptors fins
que el primer lector no escriptor va obrir una
pàgina de qualsevol de les seves novel·les. En
aquell moment va néixer la secta dels reco-

manadors de Williams. Perquè aquest autor i
aquest llibre (com també Stoner) aconse-
gueixen que mentre els estàs llegint ja pensis
a qui li podries recomanar.

John Williams era un paio curiós. Texà, va
deixar els estudis i el van reclutar per a la Se-
gona Guerra Mundial, a l’exèrcit de l’aire, tot
i que no tenia gaire esperit patriòtic. Però si-
tuacions bèsties i una estada llarga a Birmà-
nia i l’Índia el van fer tornar canviat i amb
una primera novel·la feta: Nothing but the
night, que encara està inèdita en català. Final-
ment va acabar de civil fent classes com a
professor, fins a la jubilació.

No arribis a Butcher’s Crossing buscant una
altra Stoner més enllà del que hi ha en tots els
personatges de l’autor. Del drama de viure en
la sensació de no haver decidit res a la vida.
Anar en busca dels problemes per decidir te-
nir-ne o no. I sí, finalment, decidir, però no el
que els mateixos personatges havien pensat.
La recerca personal com a única recerca que
té interès humà. Arriba a Butcher’s Crossing
per gaudir d’un estil precís i sobri, d’una ele-
gància clàssica, amb alè narratiu. El destí i la
llibertat. Natura sobrehumana i humans que
tenen la força, la fe i la desesperació dels déus
i, sí, també els bisons com a metàfora del
món que ja no hi és, que mai no ha estat. Per-
què vivim com el protagonista d’aquesta no-
vel·la, amb eines, idees i somnis pretèrits que
ens serveixen de ben poca cosa per a la Vida,
així, en majúscules.

No sé si Edicions 62 vendrà gaires exem-
plars de Butcher’s Crossing, però estic gairebé
segur que qui se’l compri i el llegeixi, anirà
després a buscar August i Stoner. Secta de re-
comanadors.  ❋
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L’apunt
El novel·lista i poeta nord-americà John
Williams (1922-1994) ha aconseguit de
manera lenta però progressiva un gran
reconeixement pòstum com a escriptor, tot i
que la seva bibliografia no és gens extensa.
Va publicar els poemaris The Broken
Landscape (1949) i The Necessary Lie
(1965) i les novel·les Nothing But the
Night (1948), Butcher’s Crossing (1960),
Stoner (1965) i August (1973).

Els bisons són per a
John Williams un bon
element per establir
una metàfora sobre el
temps passat
ARXIU




