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Una dura lliçó,
a estones tan
crua que fa de
mal empassar
per bon
estómac que
tinguem, tot i
que el mestre té
l’art de narrar
dels grans

Afegim-hi dos problemes
més, mai no resolts: el de la
identitat –jueva i america-
na– i el de la relació amb els
altres –les dones en primer
lloc, moltes i cap, sempre
malament, llevat de la dar-
rera, que l’ obliga a ser pare–,
i la relació amb el gremi.
“Bech no havia estat sempre
dolent. Anteriorment s’havia
dedicat al que semblava cla-
rament una bona causa:
l’art” (pàgina 199), i es va
decidir a “convertir frag-
ments contigus del món en
paraules”, i pregunta: “Quin
mal hi podia haver en l’art?
Quin enemic hi podia ha-
ver?”. Fa punt i a part, i afe-
geix (Updike, en nom de
Bech): “Però va descobrir que
el món literari era un camp
de batalla, minat per l’odi i
envoltat de franctiradors”. Ja
sabíem (pàgina 15) que Hen-
ry Bech “havia viscut la ma-
jor part del temps en els re-
cintes estrets de la intel·li-
guèntsia de Manhattan, un
lloc saturat d’enveja verino-
sa, d’intolerància reflexiva i
d’impotència elemental”. A
la llarga arriba la selecció
d’assassinats que el bon Bech
comet per revenja, un d’ells
per Internet. Mentrestant,
sabem que Bech, “que no ha-
via estat sempre dolent”, es
compadia dels “esclaus de la
revolució informàtica”...
Quant a la identitat, amb un
dels seus crítics, “creador i
destructor de reputacions”

segons Bech i destinat a mo-
rir ofegat, discuteixen, entre
altres coses, si es pot ser jueu
i americà, com a escriptor, i
diu que Bech no se n’ha sor-
tit, mentre que Bellow i Sa-
linger sí, Mailer a estones i
potser Malamud. Updike no
es pronuncia, però no silen-
cia el fet.

Tot gran escriptor combi-
na alhora –deia Nabokov–
l’art de contar, d’ensenyar i
de captivar, però allò que el
distingeix i el fa gran arrenca
dels seus dons de captivador.
Quan Bech és convidat a Pra-
ga per l’ambaixada america-
na a fer-hi una setmana cul-
tural, encara en temps del
règim comunista, en el pri-
mer i admirable apartat de la
novel·la, i visita la tomba de

Kafka i els escriptors clan-
destins li ensenyen samizdats,
de cop i volta en un ambient
espès, enmig d’escriptors
perseguits en una festa d’es-
criptors no oficials, brillen
com un esclat de realitat in-
deturable les llargues cames
americanes de la dona de
l’ambaixador, i el fet li sug-
gereix aquestes imatges:
“Com els ocells que continu-
en cantant davant de les fi-
nestres amb barrots i l’heura
que creix sobre les tombes
velles”. És un exemple entre
molts –servits pel català bri-
llant, que es fa llegir, de la
traducció– del gran escrip-
tor com a captivador. Sense
amagar que el llibre ens ser-
veix, per part del gran es-
criptor com a pedagog, una
dura lliçó, a estones tan crua
que fa de mal empassar per
bon estómac que tinguem,
tot i que el mestre té a la
punta dels dits un art de
contar dels grans. Un esforç
que passa llis i una faula que
s’acaba bé, allà on comença
la vida i amb ella una possi-
bilitat de redempció. Pel nos-
tre compte i des d’aquesta
llunyana vora mediterrània
no sembla desencaminat de
pensar que a Bech atrapat cor-
respongui Updike alliberat.

John Updike, Bech atrapat.
Traducció de Joan Mateu i
Besançon. Edicions Proa.

Barcelona, 2000.
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Compartir. Número 40.
Fundació Espriu. Barcelona,

octubre /desembre 2000

E
ntre les propostes de
la cultura de pau, un
conjunt de principis
que van més enllà de
l’oposició a la guerra”

i que és al que es dedica el
dossier d’aquest número, “es
troba la idea de pal·liar els
greuges que pateixen les do-
nes”. La SEWA, una institució
índia que lluita per retornar la
dignitat als seus membres; la
Marxa del Milió de Mares que
va tenir lloc en diverses ciutats
dels Estats Units en favor d’un
augment del control de les ar-
mes de foc i la tasca de les Ma-
dres de la Plaza de Mayo són
alguns dels textos que inclou el
dossier. Els monestirs de la zo-
na dels Meteors, a Grècia, la
història de la trompeta, la poe-
sia de Salvador Espriu i el pre-
sent i el futur de les cooperati-
ves d’arreu del món amb espe-
cial interès per la Cooperativa
de Treballadors Filipins de Bar-
celona, de la qual s’entrevista la
presidenta, són altres de les
propostes del volum.

Cavall Fort. Número 917.
Cavall Fort. Barcelona,

octubre 2000

E
spigat, més aviat
prim, amb mostat-
xos refilats, poca
barba, amb un gran
barret amb plomes i

un cavall blanc” és com
aquells qui el van conèixer
han descrit el bandoler Perot
Rocaguinarda. Famós durant
el segle XVII a Catalunya, ara
se n’explica la seva història a
través d’un còmic.

A més a més s’entrevista
l’escalador Nil Bohigas, que
acaba de començar “l’aven-
tura d’arribar al pol Nord en
solitari”; s’explica clarament
com fer un tipi a base de
cartolines i cordill; es desco-
breix com és i de què viu un
solraig de sorra, un dels tau-
rons que es poden contem-
plar a l’aquari de Barcelona;
es dóna a conèixer la Banda
Simfònica de Badalona i s’hi
poden llegir el conte on la
higiene és la protagonista,
les aventures d’en Sergi Gra-
pes i les d’en Cresques, entre
moltes d’altres.

Egipte i l’òpera Un nou Mèxic?
Ritmo. Número 724.

Lira Editorial. Madrid,
octubre 2000

L
a flauta màgica, de Mo-
zart; Elena egipcíaca, de
Richard Strauss; Antoni
i Cleopatra, de Barber;
Thaïs, de Massenet; i,

evidentment, Aïda, de Verdi,
són algunes de les creacions
musicals ambientades en l’an-
tic Egipte, que va anar gua-
nyant influència, com explica
el dossier, a mesura que es
descobria com havia estat la ci-
vilització dels faraons.

S’entrevista Carlo Colomba-
ra, a qui es va poder veure en el
paper de Don Ruy Gómez de
Silva al Teatro Real de Madrid
aquest estiu. El baix comenta
algunes de les obres i autors
que més admira, entre els quals
hi ha Monteverdi.

La música de càmera de
Schubert; la vida i obra de la
cantant Barbara Hendricks,
darrer premi Príncep d’Astúries
de les arts; un text sobre la po-
lifonia en l’obra de Bach i la
crítica de les darreres novetats
discogràfiques i concertístiques
del món completen el número.

Lateral. Número 70. Lateral

Ediciones. Barcelona,
octubre 2000

V
iva México, cabrones”
no és, tot i que ho
pugui semblar, un
insult per a temps de
crisi sinó, com diu

l’escriptora mexicana Carmen
Boullosa, el crit “tradicional
amb el qual es verbalitza l’en-
tusiasme patriòtic” al seu país.
Destacats periodistes, escrip-
tors i intel·lectuals mexicans
reflexionen, ara que comença
a ser efectiu el relleu polític,
sobre l’estat de la literatura, la
política, les tradicions i la
història de Mèxic.

També s’entrevista el poeta
gallec Manuel Rivas arran de
la traducció a l’alemany d’El
llapis del fuster; es dóna fe so-
bre la recuperació de les dife-
rents variants dialectals de
l’italià per part dels joves po-
etes com el llombard Franco
Loi i el sicilià Butitta i es re-
produeix un polèmic frag-
ment d’España no es una cásca-
ra, de Javier Ruiz Portella, en
el qual reflexiona sobre el
nacionalisme.


