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El narrador nord-americà John Updike va néixer el 1932

Més històries sobre dones fortes
i homes espantats

N A R R A T I V A

C A R L O S Z A N Ó N

John Updike, Conejo en el
recuerdo y otras historias.

Traducció de Jordi Fibla.
Tusquets. Barcelona, 2003.

L
llegir Updike és com
posar-te a nedar i
anar-te endinsant a
poc a poc al mar. A la
segona braçada sem-

bla que aquest –l’aquàtic– és el
teu medi natural i que tot és
fàcil, harmònic, un món per-
fecte del qual no t’havies ado-
nat fins ara. La realitat, com bé
sabem, és una altra. Som ter-
restres i el que Updike fa senzill
és difícil de trobar: una prosa
magnètica sense manierismes,
una escriptura d’horitzons am-
plis, unes històries i uns perso-
natges vius i creïbles sense dei-
xar de ser ficció. Literatura en
majúscules, pàgines i més pà-
gines escrites amb el talent dels
artesans que esdevenen artis-
tes, savi alhora un dels nostres,
que saben de què estem fets, del
poc que es pot esperar de no-
saltres.

A més de tot això, a Updike
se li ha de reconèixer alguna
cosa més. És treballador com
pocs en el seu gremi, més pun-
tual que els Nadals per al Corte
Inglés, i que ha tractat d’inter-
calar entre les seves temàtiques
clàssiques –la dolça traïció de
l’adulteri, la melancòlica der-
rota a l’hora del còctel, la veri-
tat i la mentida com a decorats
de l’escenari del matrimoni–
obres de risc conceptual que
l’han dut als sense terra (el desa-
fortunat Brasil 1994), el futur
del 2020 –més entonat a Hacia
el final del tiempo (1997)– i la jo-
guina d’ensenyar-nos els flirte-
jos de la mare de Hamlet abans
que aquest comencés a fer olor
de podrit al Regne de Dina-
marca –Gertrudis i Claudi (Edici-
ons 62, 2000)–. És a dir, que
amb més o menys encert, l’avi
Updike –1932– s’arrisca i in-
tenta jugar-se-la quan, per
exemple, no s’ha d’anar gaire

lluny per parlar d’autocompla-
ença o desídia entre escriptors
que podien ser els seus néts.

S’ha editat el regal de John
Updike del 2000 i es tracta
d’una recopilació de narracions
i una novel·la curta –Conejo en el
recuerdo–. No vull passar per alt
l’anterior col·lecció de contes
–Lo que queda por vivir (Tusquets,
1997)– perquè està tan a prop
de ser... perfecta?, que un ha de
rellegir de tant en tant alguna
de les narracions per compro-
var el que ja sabia: que són ex-
cepcionalment bones. Però què
trobem a Conejo en el recuerdo y
otras historias?

Comencem per les altres his-
tòries, una recopilació de dotze
relats que mostren la vida
nord-americana dels 50 i 60,
època convulsa i confosa entre
el pare Nixon mentider, la se-
xualitat tumultuosa i l’angoixa
vital del qui pot comprar-ho tot
però es continua sentint mala-
ment. De qualsevol manera, la
col·lecció no comença bé. Els
dos primers relats, Las mujeres
que nos han dejado i La hora del
almuerzo, són fluixos, rutinaris
–per a ell, és clar–, pur farci-
ment. Després Updike s’entona
i acaba sent un esplèndit Grans
Èxits, en què repassa obsessions,
recorre el terreny conegut i
desgrana el seu nihilisme ama-
ble pel que fa a les relacions
humanes en el fracàs davant les
expectatives, en la nostàlgica
derrota dels nostres pares i dels
nostres fills, de nosaltres i de
tots. Malgrat això, la vida és
aquí per ser viscuda. Aquest és
el missatge d’Updike: facis el que
facis, no podies fer cap altra
cosa i a més sempre trobaràs

qui renti els teu pecats, qui pa-
gui per tu. L’amargor de l’a-
dúlter covard a Una chica de Nu-
eva York i Color natural, la visió
plena de comprensió cap als
teus pares un cop tu també
t’has equivocat en gairebé tot
(Mi padre al borde del descrédito,
Los gatos) i el retorn d’un vell

amic, el seu alter ego, ara ancià,
l’escriptor Bech –que també
protagonitzava Bech atrapat
(Proa, 2000), que fa recompte
d’amors i instants robats a l’e-
ternitat a Su ‘Oeuvre’, i menys
evident a la divertida Improvisa-
ciones de amor en plena Guerra
Fría.

No content amb això, Updike
ens regala una novel·la curta a
manera corol·lari de la seva in-
dispensable tetralogia de Harry
Conill Angstrom. Davant la por-
ta de la casa de la seva exdona
apareix un bon dia la filla
adúltera de l’ara difunt Conill.
Tot això afavorirà una petita
convulsió en tots els personat-
ges d’aquella trama: el seu ger-
manastre, la vídua Janice, el seu
segon marit i adversari de Har-
ry, la tia Mimi... En les seves
més de 150 pàgines, absorbents
i desbordants de literatura, Up-
dike treu a l’escenari aquells
personatges que es senten i
parlen com persones de carn i
ossos. Saps –l’autor t’ensenya a
pensar– per què fan el que fan,
per què diuen el que diuen i per
què reaccionen com ho fan. És
un plaer ficar-te de cap en les
seves pàgines i nedar i capbus-
sar-te sense descans. Per què ha
tornat Updike a Harry? Ho ha
fet per feblesa de pare. Amb el
final de Conill la resta dels per-
sonatges havien quedat com
desemparats i l’autor vol –a-
bans de morir-se– marxar amb
la consciència tranquil·la, sa-
bent que estan bé, que seran
feliços o que, almenys, no es
rendiran. Conejo en el recuerdo no
desmereix en res la saga a la
qual pertany. Updike ordeix
escenes, trames i personatges
amb l’ofici i la inspiració d’un
dels grans i només al final,
quan el cor s’imposa a la ment
d’escriptor i ens força un happy
end innecessari, ens adonem
que el que llegíem era ficció i
no un escànner emocional que
algú des del cel ens estava fent
sense que ens n’adonéssim.

Un mal començament
N A R R A T I V A

J O A N P O N S

Xavier Roca-Ferrer,
L’art i miss Arkansas.

Columna. Barcelona, 2003.

L
a ironia és com un es-
lògan de la Direcció
General de Trànsit que
sentim per la ràdio
quan anem per l’auto-

pista: la velocitat, ni molta ni
molt poca; l’adequada. La iro-
nia, igual. Thomas Mann va
trobar un símil millor per refe-
rir-se a aquesta dualitat literà-
ria. La ironia, va venir a dir, és
com la sal d’una sopa de llenti-
es. Si hi poses molta sal, la sopa
és salada; però si n’hi poses
poca la sopa és fada. Val més
una sopa fada, que no pas una
sopa salada.

El defecte més evident de
L’art i miss Arkansas, de Xavier
Roca-Ferrer (Barcelona, 1949),
és, precisament, la mala admi-
nistració de la ironia pel que fa
als tres primers contes. A El ta-
lismà, la narració que obre el

recull, un executiu d’èxit ha
adoptat un pidolaire com a
amulet i es desespera quan no
el troba al seu lloc habitual. La
història és prou patètica per no
necessitar una dosi excessiva
d’ironia i, el conte, seguint amb
la metàfora de Thomas Mann,
queda sepultat per una munta-
nya de sal. El mateix passa amb
Satanisme a la menta i a L’art i miss
Arkansas. La segona narració del
llibre està protagonitzada per
una dona de la neteja que conta
una història de missa negra a
l’interior d’un ascensor que
s’acaba d’espatllar. L’excés d’i-
ronia fa que l’autor no trobi el
to adequat i no encerti amb el
llenguatge dels personatges. A
L’art i miss Arkansas, que dóna
títol al llibre, Xavier Roca-Ferrer
es torna més audaç i ens parla

de l’art internacional. Aquesta
audàcia la paga amb la moneda
dels tòpics i dels estereotips i,
per tercera vegada consecutiva,
amb l’excessiva condimentació
del text.

ESCLAT DE LLUM INESPERAT
De sobte, però, com si d’un es-
clat de llum inesperat es trac-
tés, les lleis de la bona literatu-
ra es compleixen i, a partir del
quart conte del recull, comença
un segon llibre. A El foc sagrat, la
millor narració de totes, la iro-
nia es torna subtil i elegant i el
lector nota la proximitat entre
l’autor, els personatges i les si-
tuacions narrades. La conclusió
és neta i contundent i la narra-
ció conté una veritat
inapel·lable que no admet rè-
plica: no hi ha cap religió que

sobrevisqui al zel dels seus sa-
cerdots. La bona línia encetada
per El foc sagrat continua de
manera positivament sorpre-
nent a La rosa d’Esfahan, una bo-
níssima mostra d’història-fic-
ció. Servint-se del recurs del
món a l’inrevés, l’autor d’El cap
de Penteu i d’Un cos perfecte, ens fa
una bella paràbola de com
hauria pogut ser el món si la
Revolució Francesa no hagués
triomfat i els països islàmics
haguessin derrotat militar-
ment Occident.

La venjança catalana és un
gran conte de religió-ficció, es-
crit amb un estil personal i
desconcertant, que recorda el
millor Borges o el més genuí
García Márquez, sobretot pel
que fa a la meravellosa des-
cripció del Congrés de Mags

celebrat a l’auditori Santa Giu-
lietta Massina del Vaticà. Un
mag català fa desaparèixer el
Papa en venjança al tracte que
ha donat a la cultura i a la
llengua catalana. Un conte
perfecte escrit amb una prosa
subtil i mesurada que frega l’o-
riginalitat extrema que és el
pas anterior a la genialitat.

ADAM, EVA I LA POMA
El darrer conte del recull –Un
mal començament– és una ver-
sió esplèndida i lleugerament
melancòlica de l’episodi bíblic
d’Adam i Eva i la poma. Una
imatge fresca d’un món sense
records, sense imatges prèvi-
es, on els dos únics personat-
ges protagonistes van desco-
brint els plaers de la vida que
acaba de començar i que es
torça per culpa del famós in-
cident.

Amb L’art i miss Arkansas,
XaRoca-Ferrer ens ofereix dos
llibres pel preu d’un. El pri-
mer, totalment prescindible.
El segon, d’un nivell altíssim i
a l’alçada de la trajectòria li-
terària de l’autor.


