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L
a perspectiva,
més que una in-
venció tècnica,
més que una llei
per dibuixar, reve-

la la manera amb què els oc-
cidentals ens hem mirat la re-
alitat durant els últims 500
anys. La perspectiva, el nou
mètode pictòric introduït
pels renaixentistes Bruno
Brunelleschi i Leon Battista
Alberti, implica sortir fora del
quadre, dominar la realitat
amb la mirada. Mentre que
els antics i els medievals pin-
taven, esculpien, construïen
i escrivien com si l’espectador
o el lector estigués dins de
l’obra, com si el quadre o el lli-
bre els envoltés, els homes
del Renaixement van come-
tre la blasfèmia de proporcio-
nar a l’espectador un punt de
vista diví, fora de la realitat.
Així és que durant tota
l’època moderna, l’època do-
minada per la lletra impresa,
el lector i el narrador han
ocupat un lloc d’observador
privilegiat, un observador
amb perspectiva.

L’escriptor nord-americà
Don DeLillo (Nova York,
1936) és un hàbil dinamita-
dor d’aquesta manera de
mirar, és un hàbil narrador
sense perspectiva. Conside-
rat un dels autors postmo-
derns més destacats, DeLi-
llo elimina el punt de vista
general, panoràmic i amb
perspectiva. No explica la
història des de fora a través
d’un personatge que recor-
da, o que observa, o a partir
d’un narrador imparcial, no
ofereix un lligam entre les
diverses escenes a través
d’una mirada. És des
d’aquest punt de vista que
es pot afirmar que Don De-
Lillo és un veritable indaga-
dor en l’art d’explicar histò-
ries. Va començar la seva
trajectòria literària el 1971
amb un relat de viatges per
carretera hereu de Kerouac
que portava per títol Ameri-
cana (Circe Ediciones,
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Sense perspectiva
Després de ‘Cosmòpolis’, ens arriba la traducció al català d’una obra anterior
de Don DeLillo, ‘Submón’, del 1997 ● És un gran exercici literari, una peça
inqüestionable per als lectors atrets per les noves tendències ● EvaComas

DonDeLillo ha
declarat que
‘Submón’ és el
llibre que més liha
costat escriure

grans caràcters, sinó que
atén més als capil·lars, a les
zones superficials de la me-
diocritat humana.

En més d’una entrevista
Don DeLillo ha confessat
que Submón és el llibre que
li ha suposat més desafia-
ments a l’hora d’escriure.
En efecte, es tracta d’una
obra monumental en la qual
l’acció verbal i els subjectes
es troben reduïts a excuses
i on semblen senyorejar els
complements circumstan-
cials i algunes sentències
contundents com ara “els
secrets més grans són els
que tenim desplegats da-
vant nostre” i “el desig a
gran escala és el que fa la
història”. Sens dubte,
aquesta novel·la suposa un
repte de traducció. Destre
en el domini del llenguatge,
hàbil sobretot en l’ús de di-
ferents registres, Don DeLi-
llo és un autor difícil de ver-
sionar en català i en qualse-
vol altra llengua, i per això
cal fer notar que Ernest
Riera ha sabut estar a l’altu-
ra del repte presentat.

Submón de Don DeLillo
és un gran exercici literari,
una peça inqüestionable per
a tots aquells que se sentin
atrets per l’experimentació
i les noves tendències, una
obra amb valor estilístic
avalat pels premis Jerusa-
lem i la medalla Howells de
l’American Academy of Arts
and Letters. Ara bé, per a
tots aquells que encara con-
tinuen ancorats en la tradi-
ció moderna, la que arrenca
al Renaixement i arriba fins
als nostres dies, no puc re-
comanar-los la novel·la per-
què es trobaran amb una
obra sense perspectiva.

la manera de llegir dels lec-
tors de la mateixa manera
que els genis renaixentistes
van canviar la manera de
mirar, o si pel contrari aca-
barà en una via morta, en
un assaig literari.

Dos anys després de la
publicació en català de Cos-
mòpolis (Edicions 62,
2003), una novel·la en la
qual DeLillo se centrava en
l’obsessió per la seguretat
pròpia de la societat occi-
dental a través de la història

d’Eric Packer, ara la matei-
xa editorial ha decidit recu-
perar una de les obres més
ambicioses de l’autor escri-
ta el 1997, que repassa
l’època de la Guerra Freda a
partir de detalls minúsculs
i escenes trivials de la vida
quotidiana d’uns quants
nord-americans de classe
mitjana. Submón és una
novel·la que excel·leix en els
diàlegs, en les converses: a
través de quatre frases in-
tercanviades entre dos per-

sonatges, DeLillo reprodu-
eix la manera de relacio-
nar-se de les persones de la
segona meitat del segle XX.

L’autor pren com a excu-
sa la persecució de la pilota
d’un mític partit de beisbol
de l’any 1951 entre els Dod-
gers i els Giants per, des
d’aquest punt, obrir la his-
tòria nord-americana en
canal i fer una autòpsia in-
audita. No es fixa en els òr-
gans vitals com podrien ser
els arguments oficials ni els

Don DeLillo va néixer a Nova York el 1936. ROBERT RAMOS

1999) i va aconseguir el
favor de la crítica i el públic
el 1985 amb Ruido de fondo
(Circe Ediciones, 1994). La
seva és una prosa que es
concentra en la història per
subvertir-la, que parteix de
la perspectiva per defor-
mar-la. Ara bé, no podem
saber encara si la seva ma-
nera de narrar postmoder-
na, pròxima a la de Thomas
Pynchon i alabada per Paul
Auster, encetarà una tradi-
ció prou forta per modificar


