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Diria que John
Irving s’ha
apressat, que
ha volgut
acabar i
publicar la
novel·la quan,
de fet, només
tenia esbossos

¿Què pot haver passat pel
cap de John Irving per haver
donat per bona aquesta no-
vel·la i haver-la lliurat al seu
editor? La pregunta, més que
retòrica, que també ho és, re-
flecteix en veu alta una preo-
cupació com a lector apassio-
nat de tota la seva obra, lector
temerós, també, que no pugui
regalar-nos, de nou, textos
com els que aquí mateix he
esmentat en termes elogio-
sos.

Apuntaré alguna idea, a
risc d’errar el tret. Diria que
John Irving s’ha apressat, que

ha volgut acabar i publicar la
novel·la quan, de fet, només
tenia fets els esbossos, les
primeres notes, o notes avan-
çades si ho prefereixen, però
notes al cap i a la fi.

Hi ha diàlegs que no funci-
onen gens; un narrador om-
niscent que s’adreça al lector
en massa ocasions, tècnica
que Irving no empra habitu-
alment i que aquí grinyola –a
més, l’utilitza fins a l’abús en
la primera part de la novel·la
per oblidar-se’n després–,
una sèrie d’elements que fan
pensar que l’escriptor ha for-
çat la màquina sense que pu-
gui escatir la raó per la qual
ho ha fet, i fins i tot que ha
escrit el text en moments di-
ferents –cosa perfectament
possible– sense que després
n’hagi fet una acurada edició.

La quarta mà ha estat prou
ben rebuda pel públic
nord-americà i anglès després
de l’aparició del llibre, a
principis de juliol. Potser una
de les raons sigui que la his-
tòria està travessada per un
tema fins ara extern a Irving,
la televisió i la manera en què
la consumeix l’espectador, i
el risc que corre –que cor-
rem– de ser sistemàticament
manipulat, però que és molt i
molt popular. Les crítiques
que Irving fa a la televisió i als
periodistes en general són,
cal admetre-ho, ben assenya-
des (hi destaca la seva obses-

sió: els periodistes que parlen
de llibres sense haver-los lle-
git, als quals, ell mateix, ha
hagut de fer front més d’una
vegada). Utilitza, entre d’al-
tres materials, el cas de la
mort en accident d’aviació
del fill de l’expresident
nord-americà John F. Ken-
nedy, John John; utilitza
també el dramàtic cas de
l’accident –o suïcidi– del pi-
lot del vol d’EgipAir 990, que
va caure en picat davant les
costes de Nantucket trenta
minuts després d’enlairar-se;
fa referències, també, a epi-
sodis recents de la guerra dels
Balcans: el bombardeig, per
error, de l’ambaixada de la
Xina a Belgrad, un seguit de
catàstrofes televisades que,
llegides aquests dies, són
molt més esfereïdores que no
pas el record que en teníem.

Judicis encertats sobre la te-
levisió que, atès el que hem
vist des del passat 11 de se-
tembre, i tota l’oferta poste-
rior; atès el poder captivador
i hipnotitzant d’unes imatges
que superen qualsevol ficció,
es mostren excessivament su-
perficials: Irving té raó quan
malparla de la televisió, però
generalitzar implica riscos.
Ni tan sols la conjuntura més
banal ha afavorit aquesta no-
vel·la, perquè la referència al
matrimoni Cruise-Kidman ha
quedat desmentida pels esde-
veniments.

LA PART POSITIVA
¿Hi ha res que m’agradi de la
novel·la? Sí. M’agrada la flai-
re, és a dir, sentir que estic
davant d’un text d’Irving, fa-
llit però d’ell, al cap i a la fi.
M’agrada la petjada testimo-

nial que deixa de la vida
americana –Irving n’és un
dels seus cronistes, sens dub-
te–, amb les referències a la
Super Bowl, un veritable es-
deveniment al país, més del
que es pugui imaginar, m’a-
grada el país i les ànimes de
l’interior dels Estats Units
que s’endevinen en el Wis-
consin de Doris Clausen, un
país i una vida diferents del
Nova York de Patrick Wallin-
gford. La quarta mà no és una
bona novel·la però no hi fa
res. El proper Irving –després
que hagi passat la febrada de
guionista de cine; ara treballa
en el guió de la novel·la– serà,
sens dubte, una gran novel·la.
Prou motiu per celebrar
aquesta, escrita amb l’ofici
d’una mà trencada però sense
l’esperit d’una mà mestra,
d’una mà lliure.
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Michael Caine a ‘Las normas de la casa de la sidra’

A la recerca d’una
política d’autor

➤ John Irving ha entrat en la
categoria d’escriptor que és
traduït pràcticament de for-
ma simultània en un colla de
països al mateix temps que
les seves novel·les apareixen
en el mercat original, en
aquest cas l’anglosaxó. La da-
da indica, només, l’aparent
rendibilitat de l’autor, que a
l’Estat espanyol es va confir-
mar, per fi, després de molts
anys d’insistir-hi –però sense
gaire èxit d’entrada, només
entre iniciats–, amb la publi-
cació d’Una dona difícil, tant en
català com en castellà. El fet
que l’escriptor fos premiat
l’any 2000 amb l’Oscar pel
guió de The Cider House Rules
(Prínceps de Maine...) –no n’hi
havia per a tant, la novel·la és
infinitament millor que la
pel·lícula, tova i farcida de tò-
pics que no s’expliquen de
cap manera en les dues hores
de durada de la cinta; l’únic
Oscar justificable és el que va
guanyar Michael Caine–, el
fet que pocs mesos després es
publiqués també Mis líos con el
cine (Tusquets) va disparar o
sostenir momentàniament
les vendes d’Irving i, suposo,
encara més les expectatives
sobre vendes futures.

QUARTA OBRA EN CATALÀ
La publicació de La quarta mà,
quarta novel·la d’Irving en
català –després d’El món se-
gons Garp i Prínceps de Maine,
Reis de Nova Anglaterra (Co-
lumna) i Una dona difícil (Edi-
cions 62)– pot ser beneïda pel
públic per les referències im-
mediatament anteriors. Però

el lector captivat i seduït per
les tres novel·les esmentades
se sentirà decebut en acabar
la nova. ¿S’hauran guanyat
lectors d’aquesta manera,
corrent per traduir-la, corrent
per combatre directament
amb el castellà? Més aviat em
fa l’efecte que no. Almenys no
lectors de llarga durada.
Anem per parts, però.

És lògic –i necessari– que
Edicions 62 aposti per apa-
rèixer amb La quarta mà en el
mercat al mateix temps que
es publica La cuarta mano. De
fet, en aquesta ocasió els pri-
mers van gunyar Tusquets
per uns dies, que és el mateix
que dir per la mà. Però crec
que la batalla és estèril, per-
què la novel·la no ha estat re-
eixida i això tindrà un cost.

¿Per què, doncs, en comp-
tes de córrer darrere les indi-
cacions de l’agent literari de
torn que adverteix de l’apari-
ció de The Fourth Hand, no
s’intenta fer una política
d’autor? A què juga l’editor
en aquest cas? ¿Juga, només, a
home de negocis que va fer
uns quants diners amb Una
dona difícil i que espera fer-ne
els mateixos o més amb La
quarta mà? ¿Per què, en
comptes de caure de grapes
en el parany de la indústria

del llibre (i la indústria Garp
Enterprises, Ltd.), no s’om-
plen els buits que hi ha en
català de l’obra d’Irving? ¿No
hauria estat més rendible a
llarg termini publicar, en els
dos anys que han passat des
de l’aparició d’Una dona difícil,
i en edició de butxaca, títols
imprescindibles com ara El
hotel New Hampshire, La epope-
ya del bebedor de agua, Oración
por Owen o, fins i tot, Un hijo
del circo? Irvings imprescin-
dibles –de fet, la resta també
ho són: Libertad para los osos,
La novia imaginaria i Doble
pareja)– que assegurarien,
potser, un mercat sostingut
de l’autor, cosa que, al cap i
a la fi, crec que hauria de
buscar l’editor. Però no, en
lloc del long seller s’aposta
per best seller. Ja ho va fer
Columna, no va reeixir, i el
que semblava que havia de
ser un continuat esforç per
publicar John Irving en ca-
talà va quedar en no res.
Tant de bo aquesta vegada
no acabi igual.

Per no parlar, per exem-
ple, de les mancances evi-
dents que hi ha de narradors
nord-americans contempo-
ranis en català: Updike, De-
lillo, Russo, Roth i un llarg
etcètera. Tant llarg que es-
garrifa. Conseqüències de la
política de la pressa, de la
manca de previsió i d’objec-
tius concrets. Un fet que no
només és aplicable a Edici-
ons 62. I sí, ja ho sé, les difi-
cultats estructurals i la
manca de públic i etcètera.
Sí, però menys.


