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F
a temps que s’observa
una tendència estilísti-
ca a les contraportades
dels llibres consistent
a posar-hi una o més

d’una de les paraules següents:
holocaust, genocidi, violència, pros-
titució, prostitució infantil, malal-
tia, malaltia mental, mort, obsessió.
Si aquests substantius van
acompanyats dels adjectius sòr-
did, decrèpit o terminal, les ganes
de tirar el llibre ben lluny abans
no se t’encomani algun mal et
poden acabar dominant. Potser
és que hi ha una edat o un tipus
de persona que troba divertit ex-
plorar els abismes de la condi-
ció humana a través de la lite-
ratura, perquè les taules de
novetats n’estan plenes,
d’aquests llibres, tant com dels
anomenats d’autoajuda.

Probablement, als lectors als
quals es disparen totes les alar-
mes davant de temes literaris
així es deuen estar perdent
obres excelses d’aquelles que et
trastoquen de dalt a baix en el
pitjor sentit, però crec que
tenen la sort de ser éssers hu-
mans amb un llindar del dolor
més modest o un instint de su-
pervivència més desenvolupat
que la mitjana. Són ciutadans
que en comptes de llegir un
autor que ha dit que el suïcidi
més apropiat és, segons sembla,
la vida (Imre Kertész), tenen al-
tres mètodes més humils i ca-
solans si el que busquen és de-
primir-se de mala manera:
desxifrar la causa d’una migra-
nya amb el Manual Merck al cos-
tat o llegir extractes bancaris
abans d’anar a dormir. Gent així
d’influenciable només triarien
un llibre amb els substantius es-
mentats al principi si anessin
acompanyats pels adjectius irò-
nic, sarcàstic o humorístic. Però
s’ha de ser realista i no esperar
trobar amb facilitat els sintag-
mes holocaust irònic o prostitució
infantil humorística impresos a les
contraportades dels llibres.

En canvi, una aposta segura si
es vol riure és llegir David Se-

daris. Per sorpresa i gairebé amb
nocturnitat ha aparegut la pri-
mera traducció al català d’una
obra seva: Contempla les estrelles,
el seu últim recull de contes. La
contraportada no t’enganya:
“retrat corrosiu”, “grans dosis
de sarcasme”, “et fas un tip de
riure”. Sumat al fet que el llibre
ha sortit primer en català que
en castellà, ens trobem amb
una traducció excel·lent de Jordi
Martín Lloret, que certifica que
s’està acabant la tendència a fer
traduccions diluïdes i descafeï-
nades, d’aquelles que et fan pen-
sar que estàs escoltant la iaia ex-
plicar les seves trifulgues amb
l’heroïna durant els anys 20 del
segle passat. S’ha d’acceptar que
una bona traducció costi més
temps i més diners.

David Sedaris forma part
d’una generació d’escriptors
nord-americans que actuen per
separat però que tenen alguns
plantejaments similars, el més
distintiu dels quals és fer de l’es-
tripada una manera d’escriure
i a vegades també de viure. Un
altre tret en comú és la utilit-
zació de personatges perdedors
i extravagants, més o menys au-
tobiogràfics, que exemplifiquen

l’altra cara de la moneda de
l’Imperi del Bé, la Democràcia i
l’Abundància. Com el músic
Beck Hansen, que es va fer ric
cantant que era un perdedor,
aquests autors (una bona mos-
tra la podem trobar al recull Ge-
neración quemada que acaba de
publicar Siruela) van decidir
que la seva versió del tema era
tan bona com qualsevol altra,
amb l’afegit de ser infinitament
més divertida i corrosiva amb el
sistema. I la van escriure a l’estil
autocrític nord-americà, no a
l’estil (a vegades) autocompas-
siu europeu. I com que el capi-
talisme més despietat elimina
els desafectes o bé fent-los rics o
bé matant-los de gana, podem

dir amb força seguretat que el
caixet mitjà de les lectures pú-
bliques de David Sedaris oscil·la
al voltant dels 25.000 dòlars.
Tres zeros la unitat. Tot va co-
mençar el 1993, a la ràdio pú-
blica americana, on la futura es-
trella mediàtica s’esplaiava
sobre la seva experiència labo-
ral als grans magatzems Macy’s
com a follet entaforat en unes
mitges verdes en ple deliri na-
dalenc. Ara podem trobar CD re-
copilatoris de les seves lectures
en diversos llocs de gran afora-
ment com el Carnegie Hall i
una antologia de contes dels
seus autors preferits.

A Contempla les estrelles Sedaris
continua fent bricolatge amb
les vides dels seus amics i fami-
liars, presentant-los sota un
focus irreverent i sardònic que
els fa aparèixer com uns freaks
de primera, que de fet és el què
són. Navegant per Internet
podem trobar incomptables pà-
gines sobre Sedaris i els seus as-
sumptes, entre els quals desta-
quen: una web en què la seva
germana Tiffany amenaça amb
explicar-te el que en David mai
t’ha explicat d’ell mateix (des-
graciadament només es podia
consultar durant unes dates
concretes), una altra en què la
seva germana Amy promou la
protecció dels conills sota el
lema “Easter and bunnies / don’t
mix” (“No barregis la Pasqua i els
conills”) i una altra en què el
seu germà Paul anuncia el seu
negoci de parquets i ven salsa
barbacoa, samarretes, gorres, pi-
tets i davantals de la marca You
can’t kill the rooster (No pots
matar el gall), frase immorta-
litzada en un conte d’en David.
Facilitats de pagament, moltes
mides i colors.

Paul Sedaris, que de ben petit
es va començar a referir a ell
mateix com el gall o el putu gall
és, de fet, el personatge estel·lar
dels millors contes de David Se-
daris. Baladrer, red-neck, immu-
ne a les convencions socials més
elementals, és un animal d’aglà
capaç de reconsiderar la seva
postura davant d’unes ales de
pollastre podrides i sortir a
menjar-se-les en calçotets en
plena nit, directament del con-
tenidor. O d’enganxar-li al seu
germà una etiqueta a l’esquena
on hi diu “Hola, sóc gai”, des-
prés de l’enterrament de la seva

mare i abans que Sedaris agafi
l’avió de Raleigh a Nova York,
on tothom s’assabenta sense de-
manar-ho de les preferències se-
xuals de l’escriptor. O d’ense-
nyar a un dels seus gossos a
menjar-se els cagallons dels al-
tres per no haver-los de recollir.
Sedaris rememorarà el naixe-
ment del Gall, el seu casament
i la posterior conversió en pare
de família, fets que no aconse-
guiran destruir la seva essència
de pòtol integral.

COSTUMS DELS FAMILIARS
La mare, exhalant el seu es-
plèndid i agre sentit de l’humor
entre el fum d’incomptables ci-
garrets, el pare, ingerint barrets
i antibiòtics pel gos, una ger-
mana que ho troba espantós
perquè el gos no es curarà si
algú li roba el seu medicament,
una altra germana vivint en
una casa sense terra, amb les
ungles dels peus llargues com
musclos, una altra preocupada
perquè la compota de poma et
pot matar però obviant que per
a això te l’has d’injectar direc-
tament a la vena, el nòvio d’en
David obsessionat a comprar-se
un pis ruïnós que fa fortor de pi-
xats, el mateix David intentant
controlar sense èxit el seu tras-
torn maníaco-compulsiu dalt
dels avions i preguntant subtil-
ment als taxistes de les ciutats
on viatja la legislació local en
matèria d’armes de foc (és in-

teressant saber que els cecs
poden caçar legalment a Texas
i a Michigan. A Texas han
d’anar acompanyats d’algú que
hi vegi, però li han assegurat
que a Michigan no cal). Aques-
tes són algunes de les perles que
trobarem a Contempla les estrelles
i que ens faran aprofundir en el
coneixement de la seva família,
fins al punt de saber-nos el nom
i els draps bruts de tots els seus
germans com si també fossin fa-
miliars nostres.

Com a Cíclopes i a Mi vida en
Rose (Mondadori), Sedaris des-
plega un inigualable talent hu-
morístic per distorsionar les
seves vivències i convertir-les en
una successió de gags corrosius.
Tot i que s’aprecia un petit des-
cens en el nivell d’estripada,
això no influeix en el nombre
de riallades sinó només en els
decibels que assoleixen. L’obra
de Sedaris és una anella més de
la cadena de l’humorisme peri-
odístic nord-americà, que passa
per figures com ara Pee Wee
Herman, S.J. Perelman, Noel Co-
ward i la càustica Fran Lebowitz
disseccionant el Nova York lli-
bertí dels 70 i 80. El fill bord del
Somni Americà s’ha fet ric i
famós. Ara mateix deu estar es-
gotat, després del mes sencer de
gira promocional pels EUA de
Contempla les estrelles. Deu ser a
França amb el seu nòvio, fu-
mant cigarretes i ordint ven-
jances, com deia la Lebowitz.

El narrador nord-americà David Sedaris
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Sedaris desplega
un inigualable
talent
humorístic per
distorsionar les
seves vivències


