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El novel·lista nord-americà Jonathan Franzen dissecciona la institució familiar

Retrat de família en crisi

N A R R A T I V A

A L B A A L S I N A

Jonathan Franzen,
Les correccions. Traducció

d’Alexandre Gombau Arnau.
Columna. Barcelona, 2002.

C
ol·laborador habitu-
al de The New Yorker i
Harper’s, considerat
com un dels millors
novel·listes nord-a-

mericans joves, autor de The
Twenty-Seventh City i Strong Moti-
on, i elogiat per dues figures de
pes de les lletres nord-ameri-
canes actuals com són Don De
Lillo i Richard Ford, Jonathan
Franzen ha buscat per a la seva
última novel·la, Les correccions,
un tema altament USA: la famí-
lia. És fa difícil fer una crítica
sobre una novel·la com aques-
ta, que recrea (i es recrea en) la
crisi i desintegració d’una fa-
mília americana model, sobre-
tot a causa de l’ús i l’abús que
ha fet la televisió d’aquest te-
ma (habitualment carnassa de
telefilms de tercera categoria,
amb velles glòries reciclades i
arguments basats en la in-
comprensió generacional). Per
això, molts lectors poder arru-
far les celles si diem que Les
correccions és una dissecció
–metòdica i profunda, en això
Franzen no perdona– del pro-
cés de desballestament de la
família, entesa com a nucli de
cohesió d’una societat (els
protagonistes, els Lambert, són
una prototípica família del
centre dels Estats Units: un
matrimoni instal·lat en una
còmoda tercera edat –Enid– i
a un pas de l’Alzheimer –Al-
fred– i els seus tres fills, que
han fugit d’una vida escarran-
sida, reduïda a la rutina i a re-
lacions constretes en un cercle
de gent coneguda i convenient).
Però aquesta novel·la també és
la crònica de diverses malalties
que afecten la societat nord-a-
mericana: l’ànsia de diners, la
indefinició personal, la imma-
duresa, l’abisme entre l’escala
de valors dels pares i la dels

fills, la difícil lluita diària per
mantenir intactes totes i ca-
dascuna de les individualitats
integrants d’un grup familiar,
el protagonisme desmesurat
dels objectes de consum per
curar les ferides emocionals,
etcètera.

UN SOMNI DE VELL
Tots aquests elements esdeve-
nen diverses peces del puzle
bastit per Franzen a Les correc-
cions, una novel·la que té com a
desllorigador un innocent
somni de vell: reunir tota la
família per a un últim Nadal.
És Enid, la mare, qui ho pretén.
El seu home, Alfred, cada cop
més atrapat per l’Alzheimer, i
els seus tres fills l’han decebu-
da no només per les vacil·lants
relacions familiars que han
pogut construir sinó també

per com viuen la seva vida.
Enid no es resigna a no fer re-
alitat el seu somni i farà el que
calgui per aconseguir-ho. En-
cara que aquest desig col·loqui
en una situació violenta molts
dels Lambert, començant pel
mateix Alfred, que, amb el
permís de la malaltia, camina
entre la ficció i la realitat, i
acabant pel fill petit, Chip, in-
consistent i incapaç d’enfron-
tar-se al fracàs professional i
sentimental, que viu en una
permanent fugida endavant.
Entremig queden la Denise,
que ha convertit la seva vida en
una constant rebel·lia contra
els projectes de la mare, i el fill
gran, Gary, cap visible d’una
segona família que navega
amb una amenaçadora via
d’aigua al casc.

És en la construcció d’aquest

segon grup –el format per en
Gary, la Caroline i els tres fills,
Caleb, Aaron i Jonah– on
Franzen es deixa anar fins a
lluir-se i, sense estalviar-li una
crueltat que a vegades frega el
sadisme, enfronta el lector a
un conjunt d’éssers humans
atrapats en un joc d’interessos
que té molt poc a veure amb
l’amor familiar i molt amb l’e-
goisme i la lluita per dominar
el contrari. Fa feredat conèixer
una mica millor aquesta sego-
na família Lambert: es mani-
pulen els uns als altres, sense
cap mena de fre moral, per
atacar-se, humiliar-se i aconse-
guir imposar la seva voluntat.
Igual com fa feredat veure la
trajectòria de Denise i de Chip,
malaguanyant les seves apti-
tuds sense cap propòsit con-
cret i deixant-se arrossegar cap

a circumstàncies que difícil-
ment podran controlar (un
desastrós viatge a Lituània, per
fer diners fàcils i il·legals, ell, i
una turmentada relació lèsbi-
ca, ella, que la portarà a des-
truir una altra família).

PERSONATGES PODEROSOS
Malgrat la banalitat de molts
episodis viscuts pels Lambert
–una banalitat indispensable
ja que és una peça clau per
destacar la duresa d’algunes
situacions–, el gran encert del
novel·lista s’ha de buscar en
les seves criatures. Franzen es
destapa com un gran creador
de personatges. Fugint d’a-
quella escola que omple la
boca dels protagonistes amb
frases inacabades i entretalla-
des, Franzen construeix uns
personatges poderosos (patè-
tics en el seu desencant, prò-
xims en el seu desconcert),
que es donen a conèixer pels
seus fets, però sobretot per les
seves paraules. I els dota d’uns
caràcters complementaris,
que no han de servir per
mantenir l’equilibri de la ba-
lança sinó com a bastiment
d’un apassionant joc de mi-
ralls on el més negatiu de ca-
dascun es veu reflectit en les
mancances dels altres. Els
membres de la família Lam-
bert se sustenten mútuament,
estan tan fortament lligats
que –mai més ben dit– no
podrien existir els uns sense
els altres.

La realitat que Les correccions
presenta al lector –a anys
llum de les famílies hollywo-
odianes, sempre disposades a
tot pel benestar dels seus
fills– està servida per una
prosa pausada i elaborada,
amb alguna concessió al cop
d’efecte, uns quants moments
d’estil que no desmereixen la
brillant maduresa amb què
s’ha concebut la novel·la i en la
qual Franzen es recolza per
aconseguir el seu propòsit: ar-
rencar, sense miraments, un
bon grapat dels vels que ama-
guen la carcassa de la família
americana actual.

La mirada de Manuel Rivas
N A R R A T I V A

J O A N J O S E P I S E R N

Manuel Rivas, Las llamadas
perdidas. Ediciones

Alfaguara. Madrid, 2002.

D’
uns anys ençà
Manuel Rivas
(la Corunya,
1957) forma
part, per mèrits

propis, del selecte grup d’es-
criptors que fan que cada lli-
bre que treuen al carrer sigui
un esdeveniment esperat per
una bona legió de lectors. No
voldria pas que ningú pensés
que menystinc els seus llibres
anteriors però, si més no a
casa nostra, crec que hi ha una
data molt clara de constitució
de la penya dels manuelrivistes:
l’any 1996, que fou el de la
publicació de Qué me quieres,
amor? (traduïda al català pos-
teriorment). D’aleshores ençà,
i amb una regularitat gairebé
suïssa, ens ha anat arribant
obra nova de Rivas: dos nota-
bles reculls de contes –Ella,

maldita alma (1999) i La mano
del emigrante (2001)– i aquella
petita meravella titulada El lá-
piz del carpintero, al meu parer
la seva obra de més nivell fins
al moment (i de la qual també
hi ha la corresponent versió
catalana).

UN AUTOR EN BONA FORMA
Fidel a la regularitat a què
abans feia referència, des de fa
unes setmanes els seguidors
de l’escriptor gallec tenim una
nova oportunitat per copsar
que el seu estat de forma con-
tinua sent envejable. Es tracta
d’un nou recull de relats
–vint-i-cinc en total– aplegats
sota el títol Las llamadas perdi-
das que, per dir-ho de manera
breu i entenedora, mantenen
el nivell de qualitat dels llibres
anteriors.

A Las llamadas perdidas tro-
bem desenvolupats amb ple-
na maduresa tots els aspectes
que defineixen l’obra cone-
guda fins ara de Rivas: una
íntima relació humana, te-
màtica i paisatgística amb la
seva terra gallega; una mane-
ra tendra de dirigir la mirada
cap a un repertori de perso-
natges en aparença grisos pe-
rò que, passats pel tamís de
l’autor, esdevenen inoblida-
bles; un domini perfecte del
discurs narratiu que li per-
met entrar sense problemes
en territoris propers a la poe-
sia (un domini que, per cert,
Rivas sap traslladar íntegre a
les seves versions en castellà),
i una especial sensibilitat pels
detalls col·laterals de les his-
tòries, aquells que per si ma-
teixos no tindrien entitat si

no fos per la mirada de l’au-
tor que sap atorgar-los el seu
valor just en el moment ex-
acte del relat.

ELS RELATS MÉS DESTACATS
Entre els vint-i-cinc textos del
llibre no em costaria gaire de
trobar-ne vuit o deu dignes
de ser coronats amb cinc es-
trelles. La majoria pertanyen
al grup d’extensió llarga i,
molt especialment, destaca-
ria els dos que obren el llibre
–Nosotros dos i La mirona–,
que no m’estic de qualificar
d’antològics. Tampoc desen-
tonarien en aquesta selecció
textos com ara La duración del
golpe, El amor de las sombras,
Snif, bang, bla, bla, bla, Chiapa-
teco, La sinceridad de las nubes
–un esplèndid exercici de
com es pot relatar la fugaci-

tat d’un instant–, o la preci-
osa combinació d’imatges
vegetals de La medida del
agrimensor.

Amb aquestes Llamadas
perdidas Manuel Rivas sembla
instal·lat en un estatus que
domina a la perfecció i que
va generant obres de nivell
molt remarcable. Una situa-
ció plàcida i còmoda (relati-
vament, és clar) que algú po-
dria criticar pel que, en
principi, representa d’absèn-
cia de risc, de negativa a fu-
gir dels territoris que hom ja
domina. És un debat compli-
cat, aquest, ho reconec; però
potser no tan mancat de tre-
llat com podria semblar a
primera vista. Un servidor,
per dir-ho de manera breu,
seria dels qui la secundarien,
aquesta crítica. A fi de
comptes el repte d’assolir un
grau creixent d’exigència, de
jugar-se-la cada vegada més,
és un peatge el pagament del
qual només està a l’abast dels
escriptors privilegiats.

I Manuel Rivas, sens dubte,
n’és un. I dels més notoris.


