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Charles Baxter ha recuperat els seus personatges Saul i Patsy

Amor i caos a la petita Five Oaks
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Charles Baxter, Saul i Patsy.
Traducció d’Ernest Riera.

La Magrana. Barcelona, 2004.

L’
embrió de la nova novel·la
de Charles Baxter prové
d’una història de tema
matrimonial inclosa al se-
gon llibre de relats que el

nord-americà va aconseguir publicar,
Through the Safety Net (1985), en què una
parella jove s’instal·la a una ciutat ima-
ginària de Michigan perquè ell ha vol-
gut canviar de vida i ha trobat feina de
professor d’història i periodisme per a
nois de secundària. Saul és un jove in-
segur que a part de voler salvar el món
no té clar qui vol ser i necessita que
l’enigmàtica Patsy el contrasti quan
s’envola amb insatisfaccions transcen-
dentals o síndromes de mania persecu-
tòria de tall antisemita. El conte acaba
amb un accident de trànsit en què un
dels llums posteriors del cotxe puja so-
bre l’altre abans de tornar al seu lloc i
il·luminar de nou. L’única manera de
concebre’l com a coherent passa per
creure que la imatge dels llums revela
que ella és el personatge dominant de
la parella. A l’inici juguen a cartes i ella
el manipula dolçament; després sap a
l’avançada que Saul li voldrà fer l’amor
quan ha discutit amb sa mare; ell pensa
més d’una vegada a marxar de la ciutat,
però ella s’hi troba a gust i al final ell
sembla acceptar-ne l’opinió. Baxter no
només va reconèixer temps després que
la conclusió del conte fallava, sinó que
en va continuar l’impuls amb dues pe-
ces més suposant que l’accident els
deixava il·lesos.

Després de l’èxit de la rodona El festí
de l’amor, una magnífica recreació del
Somni d’una nit d’estiu al voltant de la

solitud i la fragilitat de les parelles,
Baxter va reprendre els contes dels
quals neix Saul i Patsy amb la idea de
retocar-los i veure cap a quina banda el
duien. La trama l’ha empès a derivar les
peripècies del matrimoni, un dels re-
gistres, el de la vida ordinària, en què
més bé es mou, cap a la història íntima
de la família jueva de Saul i els proble-
mes d’ell amb els seus alumnes com a
metàfora d’algunes tragèdies recents
dels Estats Units, amb els traumes de
l’11-S, les matances a escoles, les deslo-
calitzacions i la religió convertida en
bàlsam d’urgència com a teló de fons de
diverses crisis col·lectives.

Les palpitacions del temps acostu-
men a ser un mal negoci narratiu o una
dificultat afegida en la confecció de
novel·les. Els autors estan tan implicats
com qualsevol altre ciutadà amb el pas

del present, i la visualització dels mo-
tors de les coses es complica. La ficció
no té restriccions tan estrictes com la
historiografia, però costa conjugar-la
amb la pura actualitat o l’ahir més
proper. La gràcia és que bona part d’a-
quest vessant de la trama funciona
perquè els alumnes adolescents són un
dipòsit més o menys inconscient de les
preocupacions i precarietats dels
adults, i el noi que les protagonitza, un
semianalfabet entre incògnit i desem-
parat, és un bon catalitzador tant de les
indigències existencials de Saul com
dels conflictes socials latents: no només
en recull la vulnerabilitat, sinó que
permet el desvelament de temes i face-
tes d’enriquidora complexitat.

Les vacil·lacions provenen més aviat
de personatges secundaris i terciaris
incomplets o no gaire ben conclosos. La

mare de Saul és una vídua jove que
s’allita amb un menor que li fa de jar-
diner, manté una relació edípica amb
els seus dos fills i els confronta contí-
nuament. Més enllà de la mera morbo-
sitat, els trets i les anècdotes tenen prou
suc per esplaiar-s’hi més o aprofun-
dir-hi una mica. La història de Saul i
Patsy en resulta estimulada, però la
d’ella no es desenvolupa ni salta amb
elegància de la intimitat a l’esfera soci-
al; a més, es resol en una inèdita auto-
consciència d’ella mateixa que en sim-
plifica les energies.

INCOMPLET I DESDIBUIXAT
Aquestes dificultats s’extremen en el
germà de Saul, que queda incomplet i
desdibuixat quan podria funcionar de
meravella en qualsevol de les direcci-
ons. En el tram final de la novel·la, a
més, hi apareix una adolescent que ar-
replega les tensions dels joves, però
emergeix massa tard i sembla un ins-
trument narratiu en comptes d’un ca-
ràcter complet. El problema potser s’o-
rigina amb l’arrencada en forma de
conte del conjunt, en el salt d’unes
històries de matrimoni tan interessants
i plenes de sentit com carregades de

misèries quotidianes –Bax-
ter té un talent innat per
incidir en la inquietant i
desoladora solitud de les
consciències–, a un argu-
ment molt més complex i
ambiciós. La desigualtat en-
tre les parts alimenta el
desequilibri, però l’evolució
de Saul i Patsy i alguns es-
quitxos d’irracionalitat ge-
neralitzada ben garbellats
aconsegueixen mantenir-ho
tot dempeus. Potser cal ser
tot un Philip Roth en estat
de gràcia per passar lliscant
de la intimitat més dolguda
als conflictes col·lectius més
candents embellint cada
registre amb saba nova, pe-
rò no deixa de ser cert que
novel·les com La marca de
l’home no tenen un marc
tan frenètic de la història
nord-americana com el que
Baxter sembla haver volgut
amidar.

Entre bèsties
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Andreu Domingo, El llegat del doctor
Deulofeu. Empúries. Barcelona, 2004.

Q
ualsevol que tingui una bès-
tia a casa ho pot proclamar a
la més mínima provocació:
els animals s’assemblen a les
persones. Parlar d’animals,
descriure’n la conducta ha-

bitual o explicar-ne històries més o
menys estrambòtiques, per, indirecta-
ment, parlar de comportaments (mal-
vats, ridículs o curiosos i prou) dels hu-
mans és un recurs vell, conegut i al qual
sempre es pot tornar. No caduca. An-
dreu Domingo (Saus, 1958) ha escrit
aquest llibre ple de bèsties, en principi
per parlar de les bestieses que cometem
els humans de manera quotidiana. La
singularitat del llibre és que no s’ha po-
sat a escriure les seves històries d’ani-
mals directament, com a contes que són,
sinó fingint que el llibre és un recull de

diversos papers de gèneres diferents (ar-
ticles, conferències, reportatges, etcète-
ra) que constitueixen el que el títol in-
dica: el llegat del doctor Octavi Deulo-
feu, un estudiós del comportament
animal, un geni incomprès i desaparegut
en estranyes circumstàncies mentre feia
un experiment al desert de Mojave. Na-
turalment, com passava sempre en la
sèrie de televisió Expediente X, el govern
diu que no en sap res i tothom es lliure
de malpensar.

El doctor Deulofeu no és senzilla-
ment un narrador que Domingo s’in-
venta per fer-nos empassar sense gran
incredulitat les històries que ens vol
explicar. El doctor Deulofeu és, primer
de tot, un estil. Un estil de revista de
divulgació científica o de documental
d’animals, però molt més ampul·lós.
Així la conya que Domingo gasta és més
evident. Potser n’hi haurà prou amb un
exemple. En un moment donat, co-
mentant el gest d’arronsar-se d’espat-
lles, se’ns diu: “Abans de la Revolució
Francesa, aquest era un gest pràctica-
ment desconegut entre els gals; la seva

aparició ha d’estar, doncs, directament
relacionada no amb l’absurda ascen-
dència quelònida sinó amb la trans-
missió generacional del terror que ins-
pirava la guillotina quan el seu ús va
assolir el zenit”.

CERIMÒNIES ANIMALS MOLT HUMANES
El llibre comença (Nocturn etiològic) amb
una descripció minuciosa de la ceri-
mònia d’aparellament d’uns certs es-
carabats, “l’injustament desconegut
escarabat de titola (Copris phalloides)”,
que és una paròdia del que passa entre
els humans en qualsevol discoteca. En
altres contes es parodien cerimònies
com la presentació d’una tesi doctoral
davant d’un tribunal (Ritu de pas, una
recerca, en què el doctorant i els mem-
bres del tribunal són representats per
micos) i les ponències d’un congrés ci-
entífic (Comunicació argòtica, protago-
nitzat per uns ocellots molt dignes,
mascarells concretament). Però no tot
és parodiar els humans inventant-se
espècies animals i detallant-ne les
conductes. Per una banda, hi ha con-

fessions personals de Deulofeu que a
poc a poc ens van dibuixant un perso-
natge. Per una altra, es va imposant la
narració directa. A l’A-7 és un autèntic
conte de terror, amb uns monstres que
no es veuen mai i és això el que els fa
més terrorífics. Psammonarus SPP, l’úl-
tim relat del llibre, també és de terror,
una història resolta de manera com-
petent que té antecedents conegudís-
sims: Alien, naturalment, però també la
pel·lícula The Thing from Another World
(del 1951; John Carpenter en va dirigir
el remake del 1982).

Domingo ha escrit un llibre en què
predomina un registre savi, refistolat i
que es posa en ridícul a si mateix. Hi ha
moments que aquest joc verbal és real-
ment divertit. La pega és que s’hi recrea
tant que demana dels lectors una paci-
ència segurament excessiva. No tots els
lectors que poden entretenir-se hones-
tament llegint A l’A-7, Psammonarus SPP i
el guinyolesc reportatge En directe, des de
la Patagònia (que podria ser un esquetx
d’un bon programa d’humor) hauran
sabut com han de prendre’s el llibre,
que els pot provocar més perplexitat
que atracció. És una llàstima, perquè
Domingo, a part del llenguatge deulo-
feuià, mostra prou domini d’altres re-
gistres lingüístics –quan es decideix a
utilitzar-los– i és prou bon narrador
per escriure contes que es facin llegir i
que no s’assemblin gaire a res del que
s’escriu en català.


