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l meu ofici d’antiquari em permet
viure històries que quan les escric
semblen imaginàries. Per això la meva

cunyada m’acusa d’inventar-m’ho tot. Però
ella no sap que no hi ha feina que et doni tan-
ta matèria primera per a la narració com la
meva.

Sense anar més lluny, ara escric sota l’efec-
te narcòtic de la bellesa. He estat a casa d’uns
col·leccionistes, a Zuric. Em reben les notes
espasmòdiques d’un piano que estan afi-
nant. Al rebedor hi ha un oli de Courbet, un
dibuix de Wateau, un de Victor Hugo i tres
aiguaforts de Rembrandt. Al menjador, un
carbó de Van Gogh, un oli de Cézanne i un

E Delacroix a Zuric
quadre mitològic de Boucher. Estic assegut a
la mateixa cadira on ahir seia el conservador
del Metropolitan de Nova York i els col·lec-
cionistes es disposen a fer el mateix ritual: em
portaran, un a un, els seus dibuixos i pintures
de Delacroix.

Observo de prop la ploma del mestre co-
piant els clàssics, la llibertat del traç, l’econo-
mia del gest. El coneixement anatòmic dels

lleons que anatomitzava amb el seu amic Ba-
rye al Jardin des Plantes de París. Em quedo
amb dos petits olis: una barca naufragant
amb el ressò de Guericault i una dona nua es-
tirada al llit, pintada amb una sensualitat car-
nal, sublim. M’apropo i sento l’esgarrifança
del pintor davant la model que ja ha posseït o
vol posseir, la tensió eròtica es manté intacta
quasi dos-cents anys després. Quan surto,
m’adono que la pintura no és massa més que
això: la idealització o el simulacre de la vida.
Tanco la porta i sé que no tornaré mai més,
però aquest moment perdurarà en algun ra-
có de la meva memòria i mai més tornaré a
mirar Delacroix de la mateixa manera. ❋

ins ara, la recreació de
l’Oest més delirant a la
qual havia accedit era la

pel·lícula Sukiyaki Western Djan-
go (Takashi Miike, 2007), una
versió del Django de Sergio Cor-
bucci que barreja colts amb cata-
nes, per qualificar la qual el crític
Carlos Boyero va confessar que
no havia trobat cap adjectiu prou
injuriós. Doncs bé, després de lle-
gir El monstre de Hawkline, subti-
tulada Un western gòtic (Labreu),
he de reconèixer que la imagina-
ció de Richard Brautigan va més
enllà del sushi western més desen-
frenat.

L’acció se situa a l’any 1902,
primer a Hawaii, després a San
Francisco i finalment al desert
d’Oregon. Dos pistolers són con-
tractats per posar fi a un seguit de
fenòmens poltergeist: baixades
dràstiques de temperatura, con-
fusió mental dels estadants, apa-
rició de personatges improba-
bles… Els conflictes sorgeixen del
soterrani, on l’antic propietari
–professor a Harvard– manipu-
lava productes químics.

La novel·la està organitzada a
partir de capítols brevíssims i xo-
cants, obra d’un narrador omniscient dotat
d’un sentit de l’humor lisèrgic. Un exemple:
“L’ombra del monstre s’estava damunt la sal-
sa tot fent veure que era salsa.” La combina-
ció de western, fantasia i sexe no s’assembla a
gaires productes coneguts.

Pel que fa a les comparacions, mereixerien
un estudi: “El camí s’acabava com la signatu-
ra d’un home moribund en un testament fet
de pressa i corrents”; “Tenia una cara incre-
ïblement bonica, com un toc de campanes en
nit de lluna plena.”
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DES DEL JARDÍ VICENÇ PAGÈS JORDÀ

Richard Brautigan, narrador lisèrgic

Als anys seixanta i començaments dels se-
tanta, Richard Brautigan (1935-1984) va ser
una de les icones de la contracultura (de fet,
és clavat a Fat Freddy, el més flipat dels Fabu-
lous Furry Freak Brothers, la tira còmica de
Gilbert Shelton sobre els hippies califor-
nians). Després va venir un llarg declivi, al
qual potser ara seguirà una onada de popula-
ritat, ja que conserva un encant vintage molt
superior a les produccions en sèrie sobre la
dècada prodigiosa que s’estan posant de mo-
da. En català només s’havia traduït un llibre

seu, El detectiu que somiava en Babilònia
(Pòrtic, 1989), que en alguns cercles va arri-
bar a ser una obra de culte. Si ens queixem de
falta d’originalitat, potser és perquè no lle-
gim autors com Brautigan, que ens fa veure
amb altres ulls els pastitxos de Robert Coover
i l’humor dels germans Coen.

Us deixo amb una de les escenes finals
(alerta: spoiler): “A la merda, va cridar el
monstre. Era el clàssic renec d’abans d’esmi-
colar-se en un grapat de diamants blaus sen-
se memòria d’una existència prèvia.” ❋
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