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Narrativa
En algun altre lloc
Gabrielle Zevin
Traducció de Marta Pera
Columna. Barcelona, 2006

Joan Agut

La temptació d’expli-
car què passa a l’altra
banda del mirall, una

vegada hem mort, és molt
poderosa i ha excitat més
d’una ment creadora. Per
exemple, entre nosaltres,
Manuel de Pedrolo va publi-
car el 1955 Mr. Chase
podeu sortir, narració que
es desenvolupa en el més
enllà. Modernament, el ci-
nema i una certa literatura
han divulgat aspectes de
després de la mort, històri-
es d’àngels i experiències en
el llindar de la vida futura.

Gabrielle Zevin (Nova
York, 1977) és una escrip-
tora de la qual se sap molt
poca cosa: que és autora de
la novel·la Magaretown i
que viu als Estats Units
amb el seu company i un
gos falder. Pel que sembla,
Elsewherei és la seva sego-
na obra.

En algun altre lloc narra
la història de Liz, una ado-
lescent que mor a causa
d’un accident de trànsit. El
relat comença quan la noia
es desperta a bord del vai-
xell que l’ha de dur a l’altra
vida. Allà hi trobarà Betty,
la seva àvia, que havia tras-
passat abans que ella nas-
qués. La vida a l’altre lloc és
gairebé simètrica a la de la
terra, amb la singularitat,
entre d’altres, que en comp-
tes de sumar anys els resi-
dents a l’altra banda en per-
den. Liz comprèn que no es
farà gran i que cada dia serà
més jove fins a convertir-se
en un nadó destinat a tor-
nar a néixer. L’interès pels
qui han quedat enrere, les
il·lusions incomplides, el
desig de viure persistiran, i
Liz viurà en els dominis de
l’Hades un seguit d’experi-
ències equivalents a una
vida terrenal.

La novel·la de Grabielle
Zevin és enginyosa i està
prou ben escrita. El món
paradoxal i imaginari de
l’autora resulta perfecta-
ment versemblant gràcies
a la seva notable capacitat
narrativa. La història
oscil·la entre la ironia i la
tendresa, amb una bona
dosi de profunditat huma-
na, que fa d’En algun altre
lloc una novel·la bastant
remarcable, tot i ser una
peça literària sense gaires
pretensions. La traducció
de Marta Pera està molt
ben feta.

A l’altra
banda
del mirall

Narrativa
Un home de paraula
Imma Monsó
La Magrana. Barcelona, 2006

Jordi Llavina

E
l penúltim llibre
d’Imma Monsó,
Millor que no
m’ho expliquis,
acabava amb un

relat homònim sobre una
persona que patia un càncer.
Monsó hi explorava sensaci-
ons profundes (“en una situ-
ació diferent un jo diferent
emergeix del nostre interior
per fer front a coses dife-
rents”), i analitzava els sub-
terfugis del llenguatge i de la
consciència per estalviar-nos
d’encarar, tot i que només
sigui momentàniament o
temporalment, la realitat
més ingrata. Per eludir-la o
emmascarar-la.

Un home de paraula és,
entre moltes altres coses, un
aprofundiment d’aquell
tema. Pertany a aquell gène-
re de llibres que extreuen el
seu material objectiu de la
vida pròpia de l’escriptor/a
–en aquest cas, el que desen-
cadena la narració és la mort
del company de l’autora–.
Per això resulta inevitable
pensar en el clàssic de C. S.
Lewis o, més ençà, en el mag-
nífic llibre de Joan Didion El
año del pensamiento mági-
co. L’actitud de la catalana,
per cert, és molt semblant a
la de Didion: la mort d’un
ésser estimat d’entrada ens
desarma i ens desconcerta.
En totes dues, hi ha un desig
pregon d’explicar-se aquell
fet i tot el que el va envoltar.

I un ferm desig no pas de
bandejar aquella nova reali-
tat, sinó d’incorporar-la a la
vida que no s’atura. Didion se
servia d’un estil més neta-
ment assagístic: en el seu
cas, el contrast tan marcat
entre l’asèpsia del llenguatge
mèdic i la realitat que descri-
via –l’informe tan detallat de
l’infart que va patir el seu
marit i de la malaltia que es
va endur, pocs mesos des-
prés, la seva filla–, d’una
banda, i l’emoció de la me-
mòria diversa, de molts anys
de convivència, compartits
amb el lector, de l’altra, asse-
guraven l’eficàcia d’un llibre
que plantava cara a la mort,
sense complantes gratuïtes
ni gota d’autocomplaença.

Passa una cosa molt simi-
lar amb aquesta obra d’Imma

Monsó. Llibre que neix de les
entranyes (“no cal imaginar
llacs de ficció per banyar-te
quan de sobte t’inunda
l’oceà”; es llegeix, de fet, com
un assaig biogràfic), però,
com no podia ser altrament,
refinat pel filtre de la saviesa
narrativa de l’escriptora.

Aquí el contrast s’estableix
entre dos temps diferents.
L’un, el que ocupa la narració
de la malaltia i la mort del
company (finalment d’un
atac de cor); l’altre, el que
ocupa el relat dels anys que
van passar junts, primer ells
dos sols, anys després amb la
seva filla. A Davalú o el dolor,
Rafael Argullol explicava que
hi ha pocs llibres que s’aven-
turin a descriure el dolor físic
en tota la seva penetració i

cruesa. Aquest n’és un: no
només hi ha el dolor moral
per la pèrdua (amb pàgines
extraordinàries), sinó també
la consignació minuciosa de
tota una simptomatologia
morbosa –en un sentit
mèdic– que acaba convertint
l’ésser humà en “una guspira
anònima de llum” –en ex-
pressió de Carner.

És per això que els capí-
tols dedicats a parlar de
l’altre –els capítols A– són
tan emocionants com els ca-
pítols B –els que descriuen la
pèrdua progressiva de l’altre
i la seva absència–. El passat
reculat de la coneixença i els
anys feliços enfront del pas-
sat recent amb la irrupció de
la Bèstia (sic: en això, Monsó
s’assembla també a Argullol).
Una de les recurrències de la

narració consisteix a dema-
nar al company que esdevin-
gui real. Aquest llibre és un
exemple molt lúcid de com la
realitat s’instal·la, sense que
en demanem la intercessió,
al cor dels nostres dies. “El
Cometa era un home de pa-
raula d’honor”: el retrat que
aquestes pàgines fan del per-
sonatge és detallat, d’una
precisió naturalista. Hi ha
molta vida escampada, molts
nuclis diversos d’emoció, d’ir-
radiació intel·lectual. I molta
minúcia familiar que, gràci-
es a la retòrica de la novel·la,
esdevé literatura. Hi ha,
també, crítica del llenguatge.
Al començament, Monsó fa
l’article dels personatges de
ficció comparant-los amb les
persones. Els d’aquest llibre
diria que toquen la fibra pre-
cisament perquè són perso-
natges que mai no s’acaben
de deslliurar del seu llast par-
ticular de ser persones. Del
seu dolor privatiu, però
també, i molt, de la seva joia
de viure.

L’únic retret que puc fer a
un llibre tan rotund com
aquest és gramatical. M’agra-
da la defensa de l’estructura
que fa Monsó en cada nova
obra, però la seva prosa em
sembla descurada i sovint
grisa. Una vegada més falla el
corrector, que beneeix tant
l’expressió “posar cara de cir-
cumstàncies” com la de “gas-
tar bromes” o la “sortir-se
dels tòpics”; que no s’immu-
ta davant una asimetria –en
dues pàgines encarades– en
una frase idèntica com
“Quan ella li/l’hi va fer
notar”, o –la llista seria molt
llarga– davant l’oblit d’un de
preceptiu en “alguns propa-
gats” (referits a malentesos).

Un dol observat
Crítica

Assaig
Ligero de equipaje.
La vida de Antonio
Machado
Ian Gibson
Aguilar. Madrid, 2006

D. Sam Abrams

Després d’un periple,
amb una certa dosi de
cinisme, per biografi-

es alienes al seu talent natu-
ral com ara les de Dalí o Cela,
a la recerca exclusiva de di-
ners i glòria, el biògraf Ian
Gibson ha tornat al territori
artísticquemésliconvéamb
l’esplèndida biografia d’An-
tonio Machado.

Gibson és un escriptor
lent i meticulós que triga
força a fer les coses exacta-

ment com les vol. Aquesta
monumental biografia de
l’autor de Campos de Casti-
lla és, per exemple, el des-
càrrec d’un deute després de
més de mig segle de lectures
constants de Machado.

Ara bé, no es pensin que
es tracta d’un llibre hagio-
gràfic. És un llibre que es fo-
namentaenanysde lectures
aprofundides, recerca i co-
neixement a fons de la vas-
tíssima bibliografia que cir-
cula sobre Machado. Hi ha
un element personal d’ad-
miració que opera en pro-
funditat i que dóna intensi-
tat al text, però està con-
trolat i contrarestat per la
ingent documentació que
el biògraf fa anar.

De fet, aquest sòlid volum
de més de 750 pàgines és
tres llibres en un. D’entrada

és una reconstrucció fidel de
la personalitat de Machado i
dels esdeveniments de la
seva vida privada i pública.
Després és un estudi de tota
la seva producció literària,
perquè és una biografia crí-
tica que s’entreté a comen-
tar les obres en calent sobre
la marxa. I finalment és un
monografia d’història d’Es-
panya gràcies a la detallada
evocació del context on es
movia el poeta. Una síntesi
equilibrada de narració bio-
gràfica, de monografia de
crítica literària i de crònica
històrica de l’època.

A més, gràcies als dots
d’escriptor que té el biògraf
el llibre es llegeix de manera
trepidant i febril com si fos
una bona novel·la, una
novel·la dotada de vigor i
força narrativa.Gibson s’endinsa en la vida de Machado. PACO CAMPOS (EFE)

‘Ici repose Antonio Machado’

Imma Monsó ha indagat en la mort en la seva última novel·la. FRANCESC MELCION


