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L’última novel·la de Tom Wolfe recrea l’ambient universitari

El senyor Wolfe
va a la universitat

N A R R A T I V A

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

Tom Wolfe,
Sóc la Charlotte Simmons.
Traducció de Joan Solé.

Columna. Barcelona, 2005.

F
a uns mesos, arran de
la publicació de l’in-
forme de l’OCDE so-
bre els nivells de co-
neixement dels nos-

tres estudiants de secundària,
vaig deixar escrita en una altra
banda la meva preocupació
–extensiva, suposo, a tota la
meva generació– sobre el fu-
tur de les nostres pròstates,
cataractes o vàlvules cardía-
ques d’aquí a uns anys quan,
en el moment que ens toqui
passar per les inevitables ITVs
corporals, les hàgim de posar
en mans dels que ara són uns
estudiants que, pel que diuen
els que hi entenen, de moment
demostren tenir un nivell de
coneixements força inferior al
que fóra desitjable.

ODIAT PER LA CRÍTICA
De fet, totes aquestes elucu-
bracions m’han vingut al cap
en diverses ocasions durant les
llargues estones que m’ha
comportat la lectura –més de
vuit-centes pàgines, poca bro-
ma– de Sóc la Charlotte Simmons,
la darrera novel·la de Tom
Wolfe, l’home més odiat des de
fa uns quants anys per la críti-
ca literària i la intel·lectualitat
nord-americana. En els mo-
ments de desànim em deia a
mi mateix que si tot allò que el
senyor Wolfe m’estava expli-
cant sobre les universitats
nord-americanes era veritat,
¿com es pot entendre que coses
com l’ordinador amb el qual
escric aquestes notes, el Google
sense el qual és impossible
afirmar rotundament cap da-
da confiada a la memòria i mil
enginys més que ens envolten
hagin estat inventats per ciu-
tadans dels Estats Units? Si
aquesta imaginària Universitat
Dupont, l’escenari únic de la
novel·la, és el paradigma de la
part més prestigiosa del siste-
ma universitari d’aquell país,
¿com s’entén que en el palma-
rès dels premis Nobel de qual-

sevol especialitat la
majoria dels noms
inscrits siguin de ciu-
tadans nord-ameri-
cans?

Són preguntes ben
lògiques que qualse-
vol lector mínima-
ment informat es farà
a la vista de tantes
disbauxes com descriu
Tom Wolfe, un autor
que al llarg de la seva
brillant trajectòria no
s’ha distingit precisa-
ment per la seva ca-
pacitat de fabular si-
nó, ben al contrari,
d’esdevenir notari de
la realitat que l’envol-
tava. Un notari dotat
amb un estil molt
particular de veure les
coses i d’explicar-les,
d’acord, però en abso-
lut un inventor de
trames sorgides del
no-res. Si a això hi
afegim una altra dada
molt habitual en l’au-
tor, el temps de pre-
paració del text, que
en el cas de Sóc la
Charlotte Simmons ha
arribat fins a quatre
anys d’immersió en
els campus de gairebé
una dotzena d’univer-
sitats i uns quants
anys més d’escriptura
(en la Fira de Frank-
furt del 1999 va sa-
ber-se la primícia que
Wolfe començava a
escriure la novel·la)
hauríem de pensar
que tot el que surt a Sóc la
Charlotte Simmons és un retrat
fidel de la realitat. I, en canvi,
després d’haver passat al seu
costat, literàriament parlant,
unes quantes hores de la meva
vida la impressió final de l’ex-
periència és que en aquest lli-
bre hi ha alguna cosa que no
acaba de funcionar.

CASOLANA I VERGE
La Charlotte Simmons és una
noia de 18 anys aplicada, estu-
diosa, respectuosa amb els seus
pares, casolana, verge... i sense
presses per deixar de ser-ho. Al
principi del llibre la trobem al
seu poble, una localitat envol-
tada de muntanyes de l’Estat

de Carolina del Nord, i sabem
que és l’heroïna de la regió per
les seves excel·lents notes. Unes
notes que li permeten gaudir
d’una beca per anar a estudiar
a Dupont, una de les universi-
tats més selectives i prestigio-
ses dels Estats Units. L’ingrés
en aquell nou món –ple, per
una banda, d’estudiants es-
quenadrets obsedits només pel
sexe, l’alcohol, la moda, l’es-
port i les competicions de viri-
litat i, per l’altra, de professors
incompetents i sense cap au-
toritat– significarà el trenca-
ment de tots els esquemes de
Charlotte i serà el comença-
ment del seu descens als in-
ferns. De la mà de tres nois

–Adam, Jojo i Hoyt– que re-
presenten respectivament la
classe intel·lectual (aquesta que
li té jurada a Tom Wolfe), l’elit
dels esportistes (portadors de
més prestigi a les universitats
que els seus claustres de pro-
fessors) i els trepes sense es-
crúpols (els Sherman McCoy de
tota la vida) la noia caurà en el
pou de la depressió i l’envili-
ment fins a l’extrem de perdre
la consciència de la pròpia
identitat, la que orgullosa-
ment pregona des del mateix
títol de la novel·la.

Amb aquests ingredients
Wolfe estructura una història
excessiva que, malgrat l’exu-
berància de la seva prosa i el

nervi dels seus diàlegs, es fa
pesada de pair. A diferència de
Tot un home, en la qual s’em-
brancava per una selva de tra-
mes i subtemes que en algun
moment amenaçava de desba-
ratar-li tot l’empostissat, a Sóc
la Charlotte Simmons el lector es
troba amb una història lineal
en la qual, això sí, se li descriu
fins a l’esgotament qualsevol
acció, persona, objecte o con-
versa que passen al voltant
d’aquesta infortunada –i so-
bretot despistada– noia de po-
ble. M’ha semblat detectar,
doncs, un parell de problemes

que afeixuguen fins a
límits alarmants la
novel·la: manca de
sentit de la proporció i
manca de versem-
blança. Desconeixe-
dor, en aparença, de
les virtuts de l’el·lipsi
el senyor Wolfe vol
explicar-li-ho tot al
lector. Quines mar-
ques de roba porten
els personatges, què
calcen, què mengen, a
què juguen i amb
quin accent parlen. A
tot això cal afegir-hi
que el dibuix dels
personatges és super-
ficial, sovint tòpic i
gairebé sempre poc
creïble. Començant
per la Charlotte, una
veritable bleda assole-
llada que en cap mo-
ment aconsegueix po-
sar de la seva banda el
lector malgrat les mil
desgràcies que li ca-
uen al damunt.

El llibre és ric
–marca de la casa– en
onomatopeies, frases
amb majúscules i pa-
raules a mitges tal
com les pronuncien
els personatges. Un
recurs, aquest darrer,
que tenia sentit i era
efectiu a Emboscada a
Fort Bragg però que
aquí es degrada, com
moltes altres coses,
per la banda de l’abús.

No fa gaires setma-
nes, en aquestes ma-
teixes pàgines Emili

Teixidor es preguntava per
què Tom Wolfe havia triat el
gènere novel·lístic i no el pe-
riodisme per articular la seva
denúncia al sistema universi-
tari nord-americà. La resposta
que el mateix Teixidor dona-
va anava per la via de conjec-
turar que potser la literatura
permetia a Wolfe reinterpre-
tar l’experiència i anar de
dret cap al lector sense ne-
cessitat de carregar-lo de da-
des i d’estadístiques. Potser
aquesta era la primera inten-
ció però jo, malgrat les mol-
tes coses que explica Tom
Wolfe en aquest llibre, hi he
trobat massa soroll i massa
poca literatura.


