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L’obra de Pirsig explica el viatge d’un home a través dels EUA en moto. YANNIS BEHRAKIS / REUTERS
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A
finals dels anys
50 i com a pre-
decessors dels
hippies aparei-
xen a Nord-
amèrica els

beatniks, que se situen al
marge de la societat del seu
temps, adopten actituds paci-
fistes, mantenen una concep-
ció lliure de la sexualitat, des-
envolupen un interès cap a
l’experiència religiosa zen i
s’introdueixenenelmóndeles
drogues.Seguidorsdelagene-
ració perduda de la primera
postguerra mundial, els seus
representants més impor-
tants són Kerouac, Ginsberg,
Corso i Burroughs. Els beat-

Crítica

niksvandonarpasal’aparició
delmovimenthippy,pacifista,
que s’oposà a la guerra del Vi-
etnam i que també va propici-
ar la irrupció literària del que
se’n va dir la contracultura.
Eraunapromociódejoveside-
alistes que llegia àvidament
Hesse, Huxley, Krishnamurti
i Allan Watts, entre d’altres.

Robert M. Pirsig (Minnea-
polis,1928)esva llicenciaren
ciències químiques, filosofia i
periodismealaUniversitatde
Minnesota. Posteriorment va
estudiar filosofia oriental a la
UniversitatdeBenarés.Amés
d’El zen i l’art del manteni-
ment de la motocicleta és
autor del best seller Lila.

El zen i l’art del manteni-
mentde lamotocicletaésuna
obra a mig camí entre la
novel·la i l’assaig filosòfic. El
protagonista,acompanyatdel
seu fill adolescent i d’un ma-
trimoniamic,emprènunllarg
viatge en moto a través dels
EstatsUnits.Elnarradorenel
seu periple es proposa retro-
barFedre, l’homequeellhavia
estatabansdecaureenelpou
delafollia.Ésunarecercafeta
desdelamaduresaquetécom
a element afegit “l’estudi de

l’art del manteniment de la
motocicleta, que és realment
un estudi de l’art de la racio-
nalitat. Treballar sobre una
moto, treballar-hi bé, tenir-ne
cura, és esdevenir part d’un
procés, assolir una pau men-
tal interior. La motocicleta és
principalment un fenomen
mental”.

Però la història no sola-
ment va de motos. En la seva
recerca intel·lectual, el narra-
dors’enfrontaalsgransreptes
de la filosofia clàssica –Plató i
Aristòtil–, indagasobreelcon-
ceptede larealitat ielmisteri-
óssignificatdelaqualitat.Tots
són elements nogaireengres-
cadors per a una obra de nar-
rativa, però l’autor té la des-
tresa de combinar-los perfec-
tament i integrar-los en una

Noves bíblies
a escena

història de rerefons humà. El
viatgedelsprotagonistes,com
tot viatge real, té un sentit in-
teriora larecercad’unmateix
iseràelzeneldesllorigadorde
la història. El narrador troba-
rà l’equilibrientre lafredordel
manteniment d’una moto, és
a dir, el reialme nacional de la
tecnologia, i la calidesa imagi-
nativa de l’art.

Al llarg de les 400 pàgines
del llibreRobertM.Pirsigdes-
envolupalasevavisiódelmón
i s’endinsa en els arcans de la
filosofia de tots els temps. Tot
iqueel llibrenoésunaobrade
lectura fàcil, el relat sobre la
recercad’unmateixésperfec-
tament coherent i entenedor.
La història té uns compo-
nents humans considerables
derivatsde lesrelacionsentre
pare i fill. La narració conser-
va la força que tenia quan va
aparèixer, ara fa trenta anys.
D’aleshores ençà el llibre s’ha
anat publicant arreu del món
comunclàssicdelpensament
alternatiu. El zen i l’art del
mantenimentdelamotocicle-
ta és una obra perfectament
recomanable per als lectors
ques’interessenper l’evolució
de les idees.

Un ‘beatnik’ clàssic

La novel·lista Julia Navarro. FERNANDO ALBARADO / EFE
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No deu ser tan petit el
pastís de les vendes
com sovint ens han

volgut fer creure els edi-
tors. Si fos així no insistiri-
en a oferir-nos traduccions
al català dels best sellers
castellans de més èxit, tal
com han fet amb llibres de
Matilde Asensi, Carlos Ruiz
Zafón i Julia Navarro. Una
circumstància que posa a
l’abast del lector català
novel·les de lectura fàcil i
que, des del punt de vista
crític, trobem legítima. Un
altre tema seria que els edi-
tors arribessin a promocio-
nar amb tant d’èmfasi els
llibres dels autors catalans
quan són traduïts en direc-
ció contrària. Però el món
de l’edició viu moments de
canvi que encara ens reser-
ven més sorpreses.

Julia Navarro (Madrid,
1953) l’havia encertat de ple
en la seva primera incursió
en la novel·la amb La ger-
mandat del Sant Sudari
(2004). En va tenir prou
amb una bona interpretació
del gènere, l’aventura al ser-
vei d’una trama amb rere-
fons religiós, en l’estela dels
llibres de Dan Brown, que
continua marcant el ritme
dels best sellers a tot arreu.

Només un any després, Na-
varro ha repetit fórmula
amb La bíblia de fang, histò-
ria que ens explica la recer-
ca d’una suposada bíblia dic-
tada pel patriarca Abraham.
Tot això està amanit amb les
connexions polítiques habi-
tuals, la colla d’especialistes
en la matèria i els aventu-
rers sense escrúpols que
donen emoció al llibre.

La bíblia de fang es deixa
llegir amb la celeritat prò-
pia d’aquest tipus de no-
vel·les. El seu plantejament
és ambiciós i posa en joc no
només l’època actual sinó
també la història del jove
escriba que du a terme tan
fantàstica bíblia. Hi ha una
bona construcció d’esce-
nes, molt cinematogràfica,
i una caracterització de
personatges que els fa creï-
bles. Navarro ha fet una bo-
na feina de documentació i
ambientació que situa bé la
narració, tot i que tampoc
està al nivell de recuperació
històrica que, en altres es-
criptors i segons la perícia
de cadascú, arriben a ser el
millor del llibre o les pàgi-
nes que ens hem de saltar.

Es tracta d’una bona lec-
tura per a extensos mo-
ments d’oci, que no exigeix
gaire i dóna certes satisfac-
cions. Però s’ha de dir tam-
bé que, al meu parer, li falta
molt per desbancar Matilde
Asensi, molt més profunda
en les seves recerques i més
intensa en la seva escriptu-
ra. El temps ho dirà, però, ja
que la vigència del gènere
sembla que donarà molts
més fruits.

Aquestaobra
és arreu del món
un clàssic
del pensament
alternatiu


