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Els ulls embenats

Tot és possible

dicions 62 recupera Els ulls embenats,
la primera novel·la de Siri Hustvedt
en traducció de Ferran Ràfols. Utilit-

zant un trencaclosques de situacions, la jove
estudiant de la Universitat de Colúmbia que
protagonitza el relat ha de superar els reptes
de quatre trobades que ens acosten a l’uni-
vers gòtic i quotidià alhora de l’autora, uns
microcosmos que t’encomanen la problemà-
tica de la bogeria urbana a través de perso-
natges que es presenten als ulls de la noia
com a urbanites hipocondríacs que tenen a
veure, així mateix, amb grans obres de la lite-
ratura fantàstica. Saludada per la crítica i per
grans escriptors contemporanis, l’obra de
Hustvedt ens manté atents a la trama mentre
la seva prosa perfeccionista ens atrapa. ❋

E

profitant la seva experiència com a
psicòloga forense, l’escriptora neer-
landesa Inge Schilperoord s’endinsa

en la ment d’un pedòfil a No tornarà a passar,
que publica Catedral en traducció de Laia
Fàbregas. Amb un magistral domini del punt
de vista i uns diàlegs ben vius, la narradora
ens porta cap als límits de l’atracció i la ma-
laltia, les derives de la solitud i la follia. Els
mecanismes de l’atracció i la transformació
de l’amistat entre la nena i el personatge per
un abús són alguns dels angles complicats
que investiga la novel·la. La necessitat de cu-
rar-se i la culpabilitat o la dificultat per anar
a teràpia esdevenen aspectes que desenvolu-
pa la trama. Schilperoord ens condueix amb
pas ferm cap a les zones obscures. ❋

A

El conte de la Serventa
escriptora canadenca Margaret
Atwood és una de les grans no-
vel·listes i poetes de l’actualitat,

un dels Nobel que no s’atreveix a donar
l’Acadèmia sueca. Quaderns Crema re-
cupera una novel·la dels vuitanta, El conte
de la Serventa, i ens la presenta en una
traducció de Xavier Pàmies. Amb un estil
predominant, gèlid o càlid com només el
sap transmetre Atwood, ens porta cap a
una distòpia d’una dictadura que a la in-
troducció l’autora ens explica que va re-
dactar al Berlín del 1984, encara amb el
mur i l’exhibicionista exèrcit de la intran-

L’

agistral recull de contes d’Eli-
zabet Strout, Tot és possible,
que ens presenta Edicions 1984

en traducció d’Esther Tallada. La narra-
dora de Maine ens presenta una galeria
de tipus tan ben definits per la premi Pu-
litzer 2009. Tenim històries d’absències i
desamors, crisis de fe o malentesos fami-
liars, és a dir, contes sobre la soledat i la
distància des de la intimitat de la lectura,
una màgia que Strout aconsegueix amb
la seva literatura alquímica i senzilla. ❋

M

No tornarà a passar

sigència comunista alemanya. L’escenari
el tenia al davant i el record dels llibres de
ciència-ficció que va llegir en la seva jo-
ventut la van conduir cap a aquesta obra
mestra però a la seva manera: “Diuen
que la complexitat resideix en els mati-
sos; la veracitat, també.” La va ambientar,
però, a la Universitat de Harvard, a l’estat
nord-americà de Massachusetts, i és cla-
rament una crítica als totalitarismes, no
únicament els polítics. L’ogre que prota-
gonitza la novel·la garanteix la descen-
dència de les elits dominades per la crisi
de fertilitat. Els sona d’alguna cosa? ❋
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