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Larry Collins i Dominique Lapierre s’han especialitzat en els ‘best sellers’

El duet fantàstic torna a cavalcar
N A R R A T I V A

T O N I V A L L

Dominique Lapierre i Larry Collins.
Crema Nova York? Traducció de Mercè

Ubach i Núria Garcia Caldés.
Columna. Barcelona, 2004.

E
l duet fantàstic ha tornat. Els
fabricants de best sellers tornen
a cavalcar amb força
vint-i-quatre anys després de
la seva última aventura con-

junta: El quinto jinete (1980). Dominique
Lapierre i Larry Collins han novel·lat al
llarg dels anys alguns dels esdeveni-
ments més rellevants del segle XX: Esta
noche la libertad s’endinsava en la situa-
ció política i social de l’Índia de Gandhi;
Oh Jerusalén, en la creació de l’Estat d’Is-
rael; O llevarás luto por mí, en la Guerra
Civil Espanyola de la mà del torero
Manuel Benítez, el Cordobés; ¿Arde Pa-
rís? reconstruïa l’ocupació nazi de París;
i a El quinto jinete els dos autors sem-
braven el caos a Nova York amb una
amenaça de bomba per part de terro-
ristes palestins. Un currículum con-
tundent que es completa amb els tre-
balls individuals de tots dos, que els
han permès recol·lectar prestigi arreu
del món però sempre acompanyat d’u-
na certa cantarella d’escriptors superfi-
cials i poc donats a l’aprofundiment
conceptual dels temes que proposen.
Acusacions que potser estan justifica-
des però que topen amb el torrencial
talent narratiu que esgrimeixen i amb
la seva habilitat per fer-se llegir a velo-
citat de vertigen i proporcionar un no-

table entreteniment combinat sàvia-
ment amb l’aproximació a la conjun-
tura política que toca en cada cas.

La lectura de Crema Nova York? crea,
d’entrada, una sobtrada sensació de
perplexitat en comprovar que és gaire-
bé un autoplagi d’El quinto jinete. La
bomba que els terroristes islàmics, sota
la inspiració d’Ossama bin Laden, col-
loquen a Manhattan fa saltar tots els
senyals d’alarma a la Casa Blanca. El
pretext argumental és idèntic al d’El
quinto jinete, cosa que fa tirar una mica

enrere la bona predisposició del lector a
enfrontar-se a una nova obra d’aquesta
parella.

El llibre és d’una ingenuïtat galo-
pant, Lapierre i Collins utilitzen re-
cursos sentimentals en la descripció de
personatges que fan pujar els colors
però, malgrat això, l’afany per cons-
truir una narració apassionant que
submergeixi el lector en un anar i ve-
nir constant d’espais, personatges i
acció redimeix el resultat final. I és que
els cops d’efecte pàgina sí, pàgina

també, el llenguange
senzillíssim i els dià-
legs altisonants però
enormement efectius
contribueixen a fer
passar la lectura en
un tres i no res. Els
autors retraten les
interioritats de la Ca-
sa Blanca, amb Bush
fill i tot el seu gabinet
de seguretat, amb un
realisme més que no-
table i amb una certa
destresa en la des-
cripció de personat-
ges. Fins i tot es per-
meten alguns tocs
sarcàstics en el dibuix
de la personalitat del
president dels EUA.

A més a més, Crema
Nova York? serveix
també al lector no
excessivament famili-
aritzat en els detalls
que caracteritzen un
tema tan espinós com

les relacions a tres bandes entre Israel,
Palestina i els Estats Units, per fer-se
una idea molt aproximada de qui és
Ariel Sharon i a què dedica el seu
temps lliure.

Una novel·la, en fi, que no traeix
l’esperit de gran entreteniment que els
seus autors han teixit al llarg dels anys.
Horroritzarà els que detestin les seves
obres anteriors i agradarà als que vul-
guin disfrutar d’una narració tensa i
vigorosa, potent i apassionant, com
una descàrrega d’electricitat.
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El novel·lista holandès Arnon Grunberg

La mirada de l’altre com una derrota

N A R R A T I V A

C A R L O S Z A N Ó N

Arnon Grunberg (Marek van
der Jagt), La història de la meva
calba. Traducció de Mariona

Gratacós. Empúries.

Barcelona, 2004.

D
avant de tant plor
de fill/dona/cosí de
famós. Davant de
tant cantant que
vol ser actor i actor

que vol ser escriptor. Davant
de tantes queixes perquè el
públic no oblida d’on ve, què
eren en el seu interior reen-
carnació. Vet aquí el mètode
Van der Jagt. Arnon Grunberg
era alguna cosa més que una
promesa de la literatura ho-
landesa. I, evidentment, podia
haver publicat La història de la
meva calba amb el seu nom i
haver ajustat el cop comercial.
Però va voler jugar-se-la. Es va
buscar un pseudònim d’anar
per casa –Marek van der Jagt–
i va presentar la novel·la a al-
guns premis. En va guanyar
un de prestigi i quan l’èxit el

va superar, va desemmascarar
la seva identitat. L’obra,
doncs, havia guanyat lectors
per ella mateixa. L’autor no
havia importat gens ni mica.

Aquesta és, almenys, la his-
tòria romàntica que ens arriba
des d’Holanda. L’autor (1967),
que consti, viu a Nova York,
com qualsevol escriptor mo-
dern digne d’aquest nom. Pe-
rò abans d’aquest exili gla-
murós a la Zona Zero havia
guanyat amb una novel·la an-
terior –Fantoompijn– el Gon-
court holandès: el permi AKO.
Però entrem en matèria: què
dimonis és La història de la meva
calba?

Escrit com la confessió d’un
inadaptat, narra un delirant
viatge al voltant del penis del
protagonista. Penis, cal acla-
rir, de la mida del dit petit.
Això sembla desbaratar la re-
cerca del nostre heroi de
l’ amour fou. Amb el pito d’un
nan, tota la literatura del se-
gle XIX i el Hollywood del XX
se’n va en orris. ¿Heatcliff
metrosexual? ¿Han Solo im-
potent? ¿Clint Eastwood, Lord
Byron, Jack London, Heming-

way, Bukowski, Mel Gibson...?
Tots tenien el que s’havia de
tenir i tots trempaven. Només
faltaria.

Així doncs, la farsa centre-

europea que ens
serveix Grunberg
té aparença de cli-
xé. Una mare om-
nipresent i pro-
míscua que viu
per provocar el
desig. Una família
en què el luxe és
una forma de nos-
tàlgia. Psiquiatres
freudians, cafès on
dones d’edat espe-
ren el que mai ar-
ribarà i unes se-
nyoretes de Lu-
xemburg a mane-
ra de terratrèmol
emocional. Tot ai-
xò servit aplicada-
ment però no sé si
amb talent. Un
Vonnegut de baix
vol. Un somni d’un
Kafka atapeït de
Prozac. Res gaire
original. ¿És un
novel·lista Grun-

berg? ¿O només algú amb prou
perícia per fer anar una pistola
d’aigua i anar regant a trossos
el jardí? Sincerament, no ho sé
i crec que aquest llibre no

aclareix els dubtes a ningú.
Però al contrari que la ma-

joria de llibres, aquest reneix a
meitat de les seves pàgines.
Potser quan l’autor oblida la
farsa de guinyol i el desig de
provocar amb bajanades. Pot-
ser quan planteja alguna cosa
més profunda. I és ben cert
que no és el primer que cons-
trueix una novel·la –i fins una
carrera literària– sobre un
gallet. Però sense salvar-nos la
vida, aquest llibre reivindica
el seu dret a existir. Hi ha una
profunda i sincera tristesa en
el testimoni de Marek. Cossos
en soledat com a emissores
d’interferències. Dones en la
vorera, homes despistats com
bombes de rellotgeria. Derro-
tes sense segones parts, que
només consisteixen a ser per-
cebuts com som en realitat.
L’aïllament de l’invàlid que no
és com ha de ser, segons els
models que ens fan venerar:
fornicador, amb èxit, prim, sa
i occidental. Marek no acon-
segueix la nostra solidaritat
–és un freakie– però sí que
l’entenguem. Que no podem
consolar-lo perquè no hi ha
consol per a ningú que no
surti per la televisió. Però al-
menys, participem de la seva
tragèdia minúscula –un nan
amagat en el cos d’un home
normal–, que també és la
nostra. Tots la tenim petita.
Tots faríem el ridícul amb Elsa
Pataky. Fonsi, amb tu.


