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La novel·lista Zadie Smith va néixer a Londres el 1975

El valor de les coses
N A R R A T I V A L L U Í S - A N T O N B A U L E N A S

Zadie Smith, El caçador d’autògrafs.
La Magrana. Barcelona, 2003.

V
am començar a llegir aques-
ta novel·la amb el ressò for-
tíssim que la precedia d’ençà
que va publicar-se al Regne
Unit l’any passat. Va tenir

crítiques molt desfavorables, fins al
punt que, segons les informacions del
moment, la seva autora, Zadie Smith
(Londres, 1975), es va plantejar de
deixar d’escriure. No entrarem a dis-
cutir sobre la reacció de l’escriptora,
però sí sobre el fons de la crítica. És
difícil de comprendre una actitud tan
desfavorable respecte a El caçador
d’autògrafs quan, en realitat, no és pas
tan diferent, en la intenció, de l’ante-
rior novel·la de l’autora, la primera,
Dents blanques (2001), saludada amb
grandíssims elogis. És més senzilla,
però no ens ha semblat pas inferior.
Totes dues porten al lector el Londres
que no surt a les guies turístiques, el
Londres multiracial que nosaltres
tindrem a casa nostra d’aquí a vint
anys, quan tots els nens i les nenes
dels colors més variats que corren pels
carrers de Catalunya s’hagin fet grans,
estiguin més o menys integrats i ja
tinguin fills.

HISTÒRIES DE LA GENT DEL BARRI
A Dents blanques, Zadie Smith enfocava
cap a una banda del seu barri i a El
caçador d’autògrafs ha enfocat cap a
una altra. Però continua sent el ma-
teix barri. La primera, certament, és
més complexa, hi intervenen un pa-
rell de famílies, amb molta gent, amb
flash-backs molt productius. En aquesta
segona, l’objectiu es fixa en un uni-
vers molt més reduït, el d’un únic
personatge, el protagonista, que es
guanya la vida d’una manera bastant
displicent amb el comerç d’autògrafs:
en compra, en ven i, si cal, en falsifica.
Com ho faria qualsevol dels joves que
trobem al mercat de Sant Antoni cada

diumenge. S’aprofita de la dèria col-
leccionista que, en l’època actual,
probablement substitueix altres va-
lors. La gent és capaç d’oferir grans
sumes per una fotografia signada per
algú important. Això implica que hi
ha tot de persones dedicades íntegra-
ment a aconseguir aquest material.

El protagonista, mig xinès, mig an-
glès, és un altre dels personatges ca-
racterístics de Zadie Smith, penjats
entre dues cultures i amb l’obligació
de sobreviure en un entorn hostil.

L’element religiós és evident que

provoca molta curiositat a l’autora. A
Dents blanques era tractat d’una mane-
ra complexa, amb tota la família de
paquistanesos musulmans, alhora
que prou anecdòtica, amb la parafer-
nàlia sobre els Testimonis de Jehovà i
el dia del Judici Final procedent de la
branca jamaicana d’una part dels
protagonistes. Totes dues confronta-
des per la nova religió, la dels blancs,
que és el progrés, representat per

l’experimentació genètica.
A El caçador d’autògrafs, Zadie Smith

s’endinsa en la religió jueva. Per això
diem que les dues novel·les són sem-
blants. Aquesta caldria considerar-la
un complement de la primera, una
altra de les peces del puzle d’aquest
Londres ple de gent que no té res a
veure amb els anglesos característics i
que, tot i això, són londinencs de ple
dret.

En síntesi, El caçador d’autògrafs
t’explica un tall de vida d’aquest noi,
l’Àlex-Li Tandem, que ja frega els

trenta anys i encara viu com un ado-
lescent, canviant cromos, fumant molts
porros i emborratxant-se ocasional-
ment. És jueu, té amics de totes les
religions, i també una xicota negra,
jueva, que porta un marcapassos que
se li nota quan ell li palpa la pell del
pit. Hi apareixen rabins, metges xine-
sos de Chinatown, púrria diversa del
món de les subhastes i tot de perso-
natges curiosos del Londres fastigue-

jat perquè ha d’estar-se hores dins el
metro per anar al centre.

De la vida una mica angoixant
d’Àlex-Li Tandem, l’autora ha triat el
moment en què es dóna l’anècdota
que dóna sentit a la novel·la. I la diem
perquè l’editorial ja l’explica a la
contraportada del llibre (molt mal
fet). En un viatge a Nova York per as-
sistir a una fira internacional de col-
lecionistes de cinema (i per tant,
també, de col·leccionistes d’autògrafs)
el protagonista coneix personalment
una gran actriu dels anys 50, ja reti-
rada, a qui admira profundament i a
qui ha estat enviant una carta setma-
nal durant quinze anys. Convenç l’ac-

triu, ja anciana, que l’acompanyi
de tornada a Londres. Això és el
desllorigador de la part final del
llibre, una novel·la que, tal com
hem dit, no té cap misteri, no-
més vol ensenyar-te una peça
més del trencaclosques humà
format pels barris perifèrics de
Londres.

La història de l’Àlex-Li Tan-
dem, desenganyat i alhora inge-
nu, que necessita creure en al-
guna cosa ferma, podria passar a
Barcelona, ja se sap que les ciu-
tats acaben per assemblar-se. Per
això te’l sents tan proper i aca-
bes estimant-te’l, a ell i tots
aquests amics seus que es bus-
quen la vida amb mil i una con-
tradiccions.

Segons el nostre parer, la no-
vel·la tan sols té tres punts fe-
bles que no són prou impor-
tants per fer perillar l’èxit de la
lectura: un capítol inicial de
presentació, amb el protagonis-

ta, son pare i els amics, totalment
prescindible, la digressió argumental
que significa el viatge a Nova York,
potser un pèl massa llarga, i el dubte
en el tractament de la religió jueva, ja
que el lector no acaba d’entendre
com s’ho ha de prendre, si seriosa-
ment o anecdòticament.

Quedem a l’espera de la tercera no-
vel·la de Zadie Smith, una autora amb
un gran talent.

A la recerca del
testament perdut
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Llorenç Capdevila, O rei o res!
Finalista premi Néstor Luján 2002.

Columna. Barcelona, 2003.

L
lorenç Capdevila (Alpicat,
1969) ja ens havia regalat una
molt bona novel·la històrica
l’any 2001, quan va publicar,
també a Columna, El color del

crepuscle, premi Leandre Colomer de
novel·la d’història de Catalunya. Abans
ja havíem tingut notícies seues a través
de Racó de món, ambientat a les terres
baixes de l’Ebre i que va rebre l’11è
premi Vila d’Ascó. Ens trobem, amb
aquesta nova novel·la, davant d’un nar-
rador que ens confirmar la força, l’ofici
i la tria temàtica que l’ha menat a re-
latar certs episodis ben emblemàtics de
la història del Principat. Aquesta no-
vel·la, doncs, ens rescata, en clau de
ficció, un dels episodis més foscos de la
història de la confederació catalanoa-
ragonesa: la mort sense testament del
rei Martí l’Humà. Si aquest és un fet real
que va provocar, el 1412, la celebració
del Compromís de Casp i la instauració,
per primera vegada, de la dinastia cas-

tellana dels Trastámara al si de la nos-
tra confederació, la trama ficcional i
argumental que estableix Llorenç Cap-
devila al voltant d’aquest fet és que
l’Humà sí que va testar, i a favor del
casal de Jaume d’Urgell, un document
que, si hagués existit, hauria pogut
canviar la nostra història de cap a baix.

Arnau Ferro, protagonista principal
i un dels secretaris del comte d’Urgell,
és enviat, a Balaguer estant, a la recer-
ca d’aquell suposat testament. Una re-
cerca que el portarà, després que una
bagassa morís en circumstàncies es-
tranyes, a buscar un tal Joan Llop, ex-
monjo de Poblet que va dient, allí per
on passa, que el rei català no va morir
sense testar i ell sap on és tal escrit.

Una acció que el portarà a recórrer
Montblanc, Tarragona, Tortosa, Valèn-
cia i el farà arribar, al final, fins a
Gandia, alhora que el portarà a gaudir
i sofrir experiències vitals i emocionals
de tota mena.

El narrador extern es veu substituït,
en un recurs que li dóna més empenta
i més capacitat per fer còmplice el lec-
tor de l’acció, per un d’intern, fixat en
el llibre com fragments d’un dietari que
s’està bastint simultàniament als fets
narrats i escrit en cursiva. El narra-
dor-protagonista, en aquesta mena de
desdoblament, dóna un gir inesperat a
tot l’entramat: ens confessa, a més de
totes les reflexions i totes les vicissituds
que troba en el seu camí, l’atracció, el

desig i la passió que sent per l’escuder
de l’enviat del Trastámara, el noble Gil
García de Toledo. Unes relacions ho-
mosexuals, prou innovadores pel que fa
al context històric i cultural en què te-
nen lloc, a principis del segle XV, que es
veuen, al final i sense destapar cap
mena de secret al lector avesat, expli-
cades i justificades, just quan, a Valèn-
cia estant, l’escuder Jimeno Ruiz posa
damunt la taula tots els seus descobri-
ments i totes les seues cartes.

Com no podia ser altrament, perso-
natges com ara el papa Luna, fra Vicent
Ferrer i Ausiàs March juguen un mag-
nífic paper de secundaris de luxe. I tot
amanit, ens dóna una obra molt ben
trenada i que atrapa el lector des del
primer moment a través de la doble
focalització de la veu narrativa. Un joc
d’espills, per tant, amb què Llorenç
Capdevila ofereix al lector un seguit
d’elements que l’ajuden molt bé a im-
bricar-se plenament en la història, a
banda que la intensa i concreta tria de
fets i personatges fan cohesionar-la
d’una manera molt amena, atractiva i
força distreta. Un molt bon llibre, per
tant, per tenir a les mans i poder gaudir
d’uns fets que podrien haver estat pos-
sibles i haurien pogut canviar la nostra
història.


