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‘La quarta mà’
és la història
de Patrick
Wallingford,
periodista
d’una cadena
de televisió
amb seu a
Nova York

La conversió
del periodista
en persona
és decisió
arbitrària de
l’autor, no pas
conseqüència
necessària del
que narra

M
alacostumar el
lector té molts
riscos. De la ma-
teixa manera
que Història de

dues ciutats no s’aguanta en
comparació amb Oliver Twist o
Temps difícils, La quarta mà
(Edicions 62 en català i Tus-
quets en castellà) és una no-
vel·la lamentablement fallida
que no admet cap punt de
comparació en relació amb
Una dona difícil, l’anterior en-
trega del seu autor. No ho
admet, però és impossible no
pensar-hi, en aquesta, o en
d’altres, perquè cal dir, d’en-
trada, que la novel·la de la mà
és un Irving amb denomina-
ció d’origen: conté molts o
tots els elements caracterís-
tics de l’autor, hi reflecteix
totes les seves dèries d’una
manera o d’una altra: deses-
tructuració familiar, culpa,
redempció, sexe, la cruesa de
la vida, la influència de l’at-
zar; en resum, La quarta mà
remet a d’altres de les seves
llargues i ben trenades histò-
ries: des d’El món segons Garp
fins a Un hijo del circo, des
d’Oración por Owen fins a la ja
esmentada Una dona difícil.

Carregar les tintes en allò
que aprecies pot arribar a ser
injust perquè el suposat dret
que et dóna la teva militància
o compromís, en aquest cas
amb l’obra literària de John
Irving, pot fer que els co-
mentaris siguin doblement
durs, massa i tot. Tot i així,
fóra ridícul no intentar par-
lar-ne sincerament amb l’ar-
gument que altres vegades
n’he gaudit amb excreix.

La quarta mà és la història
de Patrick Wallingford, peri-
odista d’una cadena de tele-
visió amb seu a Nova York

dedicada a les notícies sensa-
cionalistes, millor com més
sensacionalistes i desastroses
siguin. Un mal dia –curiosa-
ment, el dia en què comen-
çarà la seva regeneració espi-
ritual, tot i que en aquell
moment el periodista encara
ho ignora–, mentre Walling-
ford fa un reportatge en un
circ d’una perduda ciutat de
l’Índia, un lleó li arrenca una
mà i se la cruspeix davant la
càmera de televisió que l’en-
focava en aquell moment a
ell. Tot el món podrà veure les
imatges una i una altra vega-
da, Wallingford esdevindrà
una celebritat i hi ha gent que
hi queda ben obsessionada,
fins a l’extrem que una dona,
vídua, l’ofereix la mà del di-
funt espòs a canvi, més o
menys, que li faci un fill –un
acte, el de la violació de Pa-
trick Wallingford per Doris
Clausen, que recorda molt
l’escena del cine que prota-

gonitza Jenny Fields a El món
segons Garp– i que, de tant en
tant, li permeti visitar la mà.
L’accident fa que el periodista
especialitzat en catàstrofes i
successos de tota mena es
converteixi, doncs, en focus
d’atenció: el caçador de notí-
cies, caçat en el seu mateix
parany.

Com sempre en Irving, el
destí hi té un paper destacat
com a motor de la narració.
Un lleó, la força del destí da-
vant la qual els homes són
ben poca cosa, n’és el desen-
cadenant aquí. La pèrduda de
la mà, la implantació d’un
donant (un repartidor de cer-
vesa que és fan de l’equip de
futbol americà de la seva ciu-
tat, Green Bay), la posterior
pèrdua de l’implant, faran
que Patrick Wallingford can-
viï la seva vida: de seductor
sense gaires escrúpols, amb
més bragueta que cap, cada
nit en un llit diferent, acaba

en monògam convençut,
amant fidel i espòs digne de
la vídua que li ha cedit la mà.
Una mà miraculosa pel canvi
que operarà en Wallingford,
tot i que els canvis de perso-
nalitat no es justifiquen gens
a partir de la narració. El mi-
racle de la conversió del peri-
odista en persona és, simple-
ment, decisió arbitrària de
l’autor, no pas conseqüència
necessària del que narra.

PERSONATGES ESQUEMÀTICS
Una de les característiques
més destacades de l’obra d’Ir-
ving és la seva construcció de
mons literaris perfectament
sòlids i creïbles, ancorats
sempre en una realitat con-
creta, disbauxada i grotesca si
volen, però sempre de ver-
semblança interna i de gran
coherència. Mons que sovint
són les vides senceres dels
personatges que els omplen,
plenes de detalls tant biogrà-
fics, incloent-hi els antece-
dents que calguin, com his-
tòrics i/o socials. A La quarta
mà, malauradament, no hi ha
res d’això. I la història tron-
tolla, així, d’entrada, perquè
els personatges són poc més
que esquemes, esbossos sor-
gits d’altres llibres de l’autor
o dels seus quaderns de notes.

Deixant de banda el des-
encadenant, és a dir, la mos-
segada televisiva, el primer
capítol, L’home atacat per un
lleó, sembla acabat de farcir
amb material que l’autor
descartés d’Un hijo del circo.
Massa referència als nans,
per exemple; potser també
un voler picar-se l’ullet a ell
mateix amb els comentaris
sobre els trapezistes; una
exoticització de l’Índia que
era admissible i necessària

en aquella llarguíssima no-
vel·la, però que per a les poc
més de trenta pàgines de l’o-
bertura de La quarta mà sona
molt simplificadora. A més,
el que en altres ocasions era
una barreja de temps i pro-
tagonistes de sincronia per-
fecta, que més endavant re-
trobaria el lector de manera
justificada i molt ben encai-
xada, aquí apareix construït
de forma maldestra. Sembla
fet per un autor gairebé des-
interessat per la seva feina:
com qui manega personatges
que només són recursos ar-
gumentals, no pas ànima
envoltada de lletra, fins ara
tret essencial de la galeria
dels estimables desequili-
brats amb què Irving teixeix
les seves novel·les.

MALES CÒPIES I CONFUSIÓ
El cirurgià M. Zajac, que im-
plantarà la mà a Walling-
ford, centra, de manera més
o menys confusa, el segon
capítol de la novel·la, L’ex-
migcampista. Els seus apunts,
fins i tot els físics, són una
mala còpia dels de Ted Cole,
l’escriptor d’èxit d’Una dona
difícil. El previsible desplega-
ment de coneixements mè-
dics de què Irving ha fet gala
amb anterioritat (per exem-
ple, a Prínceps de Maine, reis de
Nova Anglaterra i a La epopeya
del bebedor de agua) queda
aquí diluït de mala manera.
No se sap què passa amb el
trasplantament de la mà que
rep Wallingford: ni les difi-
cultats que té per adap-
tar-s’hi, ni les raons de per
què la perd mesos després.
Tot plegat, massa confús.

El tercer capítol és pres-
cindible de totes totes. El tí-
tol ja ho indica, Un interludi
japonès. És una narració au-
tònoma dins de la novel·la. El
problema, però, és que no
aporta res al caràcter psico-
lògic del personatge central.
Pot ser el periodista, d’acord,
però en podria ser un altre.
Al final de la novel·la, aques-
tes pàgines no sumen res. Ir-
ving té per costum incloure
narracions dins de les seves
novel·les. Però ho fa sempre
amb un sentit estructrural
ben concret, i formen així
part essencial del canemàs
central. És el cas, per exem-
ple, de la paradigmàtica La
pensió Grillparzer, que forma
part d’El món segons Garp.
Aquest interludi, en canvi, és
tediós fins a dir prou, re-
dundant, feixuc.

L’enumeració que podria
fer d’aquells aspectes menys
afortunats de la novel·la pos-
siblement també seria tedio-
sa. Vostè, lector, no en té la
culpa. Només apuntaré, per
acabar aquestes indicacions,
que la troballa del protago-
nista amb la dona de 51 anys
que està embarassada (capí-
tol 9), i que no sap si avortar
o no per la por que té de
perdre els fills, és un déjà vu
d’Una dona difícil. Una música
que sona molt igual que
d’altres d’anteriors, però que
no sona gens bé.


