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John Updike ha investigat en les llegendes escandinaves

Shakespeare
i el prestidigitador

N A R R A T I V A

C A R L O S Z A N Ó N

John Updike, Gertrudis i
Claudi. Edicions 62 /

Tusquets. Barcelona, 2000.

A
lgú havia de deixar-lo
en calçotets. Sí, al
nostre heroi, tan prò-
xim a nosaltres, a
aquest diantre d’in-

tel·lectual d’esquerres que dub-
ta, argumenta, contraargu-
menta i dubta per tornar a
dubtar però que no actua, mai
actua perquè només així no
s’equivoca (Do you remember Bos-
nia?) i, quan ho fa, sempre és
tard, malament, fora de temps.

Qui ha estat l’iconoclasta és
el vell astut John Updike, que,
amb un dels seus gestos de
prestidigitador, liqua Shakes-
peare, novel·la històrica, Freud,
rigor, risc, contemporaneïtat i
uns quants focs d’artifici que
no acaben d’esclatar.

Updike és un dels tres, cinc,
deu millors escriptors del segle
XX (deixo el nombre a la vostra
voluntat, això és el menys im-
portant). Al seu impecable es-
til, la seva ironia, la sorprenent
lucidesa per disseccionar
–sense sàtira ni moralina,
sense excés però tampoc en-

congida de la mà: el tall just–
la tragèdia de la classe mitjana,
de l’aventura en un món sense
aventura, sense èpica, sense res
més que això és el que som,
aquestes, les nostres misèries,
les nostres contradiccions, la
nostra recerca de la bellesa, de
l’instant del present robat als
déus.

Però a part de ser un dels
grans desafia a passar –gairebé
sempre amb nota– la revàlida
cada temporada i fins i tot in-
tenta evitar el terreny sabut i
conquistat. A vegades rellisca
cap al deliri (ningú es va creure
Brasil), en d’altres està immens
(el jubilat futurista de Hacia el
final del Tiempo) i aquí proposa
traslladar la càmera i deixar la
narració en el mateix punt en
què comença el drama shakes-
perià, i el que en teoria hauria
de ser un handicap, xac! ell ho
converteix en una basa a favor
del lector: l’interès està, sim-
plement, en el que es narra.

ENTRANYES DE LLEGENDA
La novel·la ens arriba des de les
entranyes de les llegendes es-
candinaves, amb una feina de
rigor i documentació encomi-
able, per anar-nos centrant en
la passió i la humanitat de
Claudi i Gertrudis, esposa del
rei assassinat i pare de Hamlet,

presentant-nos i donant-los
entitat a aquesta reina i els
seus dos reis, d’una manera
magistral, com a simples tite-
lles d’un destí dictat per un cel
en què mai hi va haver déus. I
potser aquesta, una de les vir-
tuts del llibre, sigui el seu taló
d’Aquil·les. Perquè en el dibuix
de l’adulteri, de les motivaci-
ons, les renúncies i els desitjos,
Updike es troba tan a gust que
els personatges passen de ser
pròxims a ser els nostres coe-
tanis i així, tot un tosc rei de
Dinamarca passa a ser el marit
atrafegat a l’oficina que des-
cuida la seva dona, avorrida i
somiadora, presa massa fàcil
de la paleta de colors del ter-
cer, l’amant, que coneix món,
recita poesia en italià i el pecat
més gran del qual és descosir
els ulls a la seva estimada, en-
senyar-li a mirar en direcció a
la llum i la calor. I és en aquest
moment en què mires sota les
faldilles del teatre dels tite-
llaires i la sòlida bastimentada
de referències i paisanatge del
segle XII desapareix i, quan
estan a punt de caure, arriba
Kenneth Branagh ungit pel
nostre escriptor favorit i ens
du del bracet fins al final del
llibre i penses que només ha
estat un mal pas: un moment
de mala fe.

Per als que no són fanàtics
d’Updike aquest és un llibre
per recomanar, accessible,
agradable de llegir per un pú-
blic amplíssim, amb una efi-
caç estructura narrativa alho-
ra que flexible que aconse-
gueix que, a partir d’ara, mai

et prenguis l’úlcera de Hamlet
seriosament. I per als segui-
dors del mag, un llibre menor
dins d’una obra majúscula,
però com que ells ja coneixen
una mica Updike, saben que
és un molt comparat amb la
majoria dels altres.

JOSEP LOSADA

Josep Maria Espinàs ha caminat per Extremadura

L’home que camina i mira

A S S A I G

A N N A M . G I L

Josep M. Espinàs, A peu per
Extremadura. La Campana.

Barcelona, 2001.

J
osep M. Espinàs acaba
de treure el tretzè lli-
bre de viatges, A peu
per Extremadura. Sens
dubte, és un escriptor

prolífic. I es podria dir que
mític. No com el Richard
Burton, que va entrar a la
Meca desafiant el perill que
això representava per a un
blanc, o com l’exòtic Law-
rence d’Aràbia, o el nòmada
seductor Bruce Chatwin. Es-
pinàs s’ha covertit en un
punt de referència per a tots
aquells que intenten despla-
çar-se físicament i mental-
ment per una geografia prò-
xima i desconeguda. Sense
les pretensions científiques,
el narcisisme aventurer o
l’autisme existencial que ha
caracteritzat molts viatgers
diguem-ne canònics. Espinàs
és un home com d’altres, que

camina (amb unes sabatilles i
una motxilla escolar) i que
mira. I aquesta és la seva mi-
llor virtut: la particular ma-
nera de veure les coses, que
combina la curiositat del pe-
riodista (cal recordar que, del
1976 al 1999, va fer una co-
lumna diària a l’AVUI, i ara
col·labora a El Periódico) i la
reflexió del sociòleg (qualse-
vol especialista francès hau-
ria signat el seu Viatge pels
grans magatzems). El lector se-
gueix Espinàs perquè els seus
llibres no donen menys del
que prometen, ni es compla-
uen en les dades, ni sobredi-
mensionen les anàlisis, ni
creen una falsa sensació de
profunditat.

A peu per Castella, el primer
llibre de viatges pels territo-
ris de parla no catalana, va
ser un èxit (ha estat traduït
per Salamandra). I ara, des-
prés de l’interessant recorre-
gut pel País Basc, ens arriba
el tercer volum, dedicat a la
misteriosa, per poc estudia-
da, Extremadura. Abans
d’iniciar qualsevol ruta, Es-
pinàs sempre s’ha fet la ma-

teixa pregunta: “¿No hi ha
hagut mai ningú, almenys en
aquest últim segle, quan
tanta gent s’ha bellugat tant,
que hagi visitat amb calma
una determinada comarca
–que podria ser perfecta-
ment la seva–, allà on van
néixer o van viure els seus
avantpassats?”. La resposta és
descoratjadora: ningú s’ha in-
teressat per l’observació de la
vida quotidiana, ni ha retratat
cap personatge peculiar, ni ha
descrit cap experiència en un
lloc foraster, entre la gent que
–diu– només és un número
en els informes demogràfics.
Espinàs, doncs, parteix de ze-
ro. I s’allunya tant com pot de
les rutes turístiques.

DOS COMPANYS HABITUALS
En aquest darrer viatge, cami-
na per Las Villuercas i Los
Ibores, acompanyat, com gai-
rebé sempre, pel Sebastià Al-
quézar i la Isabel Martí, de ta-
rannàs diferents i amb els
quals pot confrontar punts de
vista. I dibuixa l’itinerari tot
seguint el consell del catedrà-
tic de geografia urbana i regi-

onal de la Universitat de Cà-
ceres Antonio-José Campesi-
no. Es tracta d’un paisatge de
gran valor geogràfic, de mun-
tanya mitjana, temperatura
més suau que la resta de la
regió, molta aigua i vegetació,
poca gent, amb activitats
agropecuàries arcaiques, un
interessant patrimoni artístic,
una arquitectura popular ben
conservada i una gastronomia
de prestigi reconegut. El pri-
mer destí, però, resulta des-
concertant. Només arribar a
Alia sent: “Aquí demasiada gente
negocia con la droga. Y algunos
queman el lino. ¿Usted sabe qué
son los cuatreros, en Estados Uni-
dos?”. Però les sorpreses no
acaben aquí. Espinàs desco-

breix que l’emigració a Cata-
lunya es concentra a Mataró i
Caldes de Montbui, que al-
guns professionals qualificats
han canviat la ciutat pel
camp, que en l’àmbit rural les
noies tenen més possibilitat
d’estudiar que els nois, que la
del Maig del 68 –segons un
extremeny educat a França–
només va ser una rebel·lió dels
estudiants contra la incompe-
tència dels professors. Josep
M. Espinàs desperta la nostra
curiositat per un lloc que,
d’entrada, no se’ns hauria
acudit visitar, per una gent
que mai no hauriem arribat a
conèixer, per una cultura de
la qual sabíem poc. Per un
bocí de vida.


