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Narrativa
Sobre la bellesa
Zadie Smith
Traducció d’Ernest Riera
i Anna Turró
La Magrana. Barcelona, 2006

E
ls lectors de
Zadie Smith es-
tan d’enhorabo-
na. L’escriptora
anglesa acaba de

publicar la seva tercera
novel·la, Sobre la bellesa, i
reprèn l’estil que va fer-la fa-
mosa en el seu debut: críti-
ca de costums, barreja ètni-
ca i religiosa i, estilística-
ment, una mirada tan
tendra com irònica i juga-
nera sobre l’univers dels
seus personatges. L’univers
de Smith és ple de mestis-
sos, com ella mateixa ho és.
I mostra la complicació de
viure en una societat com
l’actual, en què els referents
dels pares i els avis ja no són
vàlids. Cal dir-ho: si algú vol
entendre per què hi va
haver l’atemptat terrorista
de Londres ha de llegir
Zadie Smith. Sabrà per què
la Gran Bretanya actual,
plena de gent de totes les
races, és com és. Sobretot,
la gent jove.

A la primera novel·la,
Dents blanques (2001), s’hi
abordava la convivència ra-
cial i religiosa d’un parell de

Crítica

Embolics inevitables
Després de l’èxit internacional de les seves primeres dues novel·les, ‘Dents
blanques’ i ‘L’home dels autògrafs’, la londinenca Zadie Smith ens ofereix
‘Sobre la bellesa’, plena d’ironia políticament correcta ● Lluís-Anton Baulenas

En l’última obra,
Zadie Smith es
col·loca a cavall
entre Europa
i Amèrica

sovint, fan trencar-te de
riure per antics) que inclou
matrimoni mixt de blanc an-
glès amb afroamericana.
Després hi ha la família an-
glesa, que són negres, religi-
osos i molt conservadors.
Cadascuna amb els respec-
tius fills i les respectives pul-
sions vitals. L’argument, en-
ginyós, està posat absoluta-
ment al servei de la idea que
volia mostrar l’escriptora: la
total autocomplaença de les
persones del primer món i la
seva inanitat davant els con-
flictes contemporanis (com
ara el xoc cultural i religiós).
D’això, tal com retrata molt
bé Smith, se n’aprofiten ins-
titucions, polítics i religions.

famílies londinenques, cris-
tiana i musulmana, on els
protagonistes indirectes
eren dos amics que havien
fet la guerra junts. Genera-
ció dels pares, doncs, que
pressiona i condiciona la
dels fills, sense entendre
que les coses han canviat.

A la següent obra, L’home
dels autògrafs (2003), el
protagonista és directa-
ment un representant
d’aquesta nova societat
mestissa, que s’aprofita
d’una dèria fetitxista de les
que destil·la. En aquest cas,
el xoc es dóna amb la religió
jueva i els seus valors.
També passa bàsicament a

Londres i continua sent una
lliçó viva de la realitat de la
capital de la Gran Bretanya.

I ara, Zadie Smith es
col·loca a cavall entre Euro-
pa i Amèrica i comença a re-
partir llenya, ara a una
banda, ara a l’altra. És un lli-
bre molt menys arriscat que

els altres dos. Les crítiques
sembla que l’hagin feta jugar
sobre segur. Però en aquesta
bugada no hi ha deixat gai-
res llençols. I així, amb molt
d’humor i molta murrieria,
compon una comèdia de
costums gairebé de manual,
molt ben feta, i als seus
temes de sempre hi afegeix
la crítica al món acadèmic.

Sobre la bellesa fa molta
gràcia, t’ho fa passar bé ve-
ient aquestes dues famílies
tan estereotipades havent
de relacionar-se quan no en
tenen gens de ganes. Hi ha
l’americana, de Nova Angla-
terra, liberal i moderna se-
gons els estàndards nord-
americans (que a Europa,

Zadie Smith va néixer a Londres el 1975 i acostuma a reflectir les relacions fràgils entre els habitants de la City. JOHN MACDOUGALL / STF

Poesia
Absalom
Hilari de Cara
El Gall Editor. Palma, 2006

Roger Costa-Pau

“Un s’acostuma al
vent, / a aquesta
solitud roja / i a

aquestes formes primordi-
als, / arestes de níquel o de
gel, / llavors, arriben les
rodes, / els capells, els sa-
bres”… Però no sempre amb
aquella avinença de qui es

vol voluntàriament vençut
o de qui busca aixoplucs als
braços amatents de la
mare-renúncia. En efecte,
Hilari de Cara (Melilla,
1945) defuig el lament en
aquest seu trajecte reflexiu
sobre la vida present i sobre
la vida viscuda, per més que
els sabres ensenyin la seva
cara pugnant i facin vessar
una sang real; per més que
aquests sabres –la fletxa
precisa que el temps vol cla-
var al centre del cor– en-
gendrin una solitud roja, o
travessin la cletxa de les ge-
lors més altes, o desvetllin

de manera indefectible els
dolors atàvics. Per més que
aquests sabres reactivin la
vella inèrcia de la ceguesa,
la inèrcia fatalista de qui
acaba sabent-se (i volent-se)
engolit per la llacuna. El
poeta evita, certament, la
retòrica falsejant de l’auto-
defensa. Cerca en un i altre
extrem de la corda el lligam
que permet el gest com a
mínim d’un recomenç. I
aconsegueix sovint desper-
tar en el lector l’expectació
per aquesta altra mirada, la
mirada de qui vol observar
preguntant-se, de qui vol

parlar interrogant-se, la mi-
rada de qui vol escoltar es-
batanant-se… Hilari de Cara
revisita a Absalom les cavi-
tats de l’infern, la cova que
aixopluga encara els mine-
rals de la catàstrofe. I segu-
rament el riu –molt pre-
sent, com a imatge, en el
conjunt del llibre– n’és la via
de connexió directa. Tant
per la seva natura d’empè-
nyer avall amb força com
per alguna mena de contra-
natura, no pas poc persis-
tent, de voler remuntar-lo.
“Perquè ningú no esperava
/ que parlassin els miralls /

ni que deixassin d’insistir-hi
/ rellotges i una mar de lle-
tra; / amb tot, la nostra his-
tòria / era la cicatriu en la
terra d’un glacial / i la imat-
ge des de l’aire / d’un riu de
roques gastades”…

També la imatge del riu caba-
lós sembla adaptar-se, for-
malment, a les primeres
composicions del llibre, en
les quals prolifera una velo-
citat que fa pensar en el
vòmit de qui se sap desven-
trat o de qui se sent cridat a
un despropòsit verbal des-
mesurat abans de penetrar

en el terrer esclaridor de la
serenitat. És així. En
aquests poemes, la sintaxi
desfeta –això de vegades
decau en un desordre in-
consistent– ens alerta d’al-
guna intenció semblant a la
d’una irrupció volcànica,
desfermada. Talment un
desgreuge, o bé alguna
mena de redempció. A la fi,
però, ens resta dit que
l’aigua arrossega minerals
que maten però que alhora
conserva totes les propie-
tats per sanejar aquesta
brutícia que tal vegada hem
estat. O que encara som.

De l’aigua que som

Sobre la bellesa és una
bona novel·la a l’estil dels
clàssics moralistes del XIX
i de principis del XX passa-
da per una bona dosi de
mala llet i una altra de mag-
nífica ironia.

Molt bona l’edició de La Ma-
grana tot i persistir en el fet
d’enviar el nom dels traduc-
tors a l’infern microscòpic de
la zona dels copyright. Una
bona traducció, com és el cas
de Sobre la bellesa (ens cons-
ta la riquesa estilística i de
vocabulari de l’original),
dóna valor al llibre. I el
mínim que es pot fer és mos-
trar el nom del traductor
d’una manera justa.


