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Narrativa
El camino del norte
Horacio Vázquez-Rial
Premi de novel·la ‘La otra orilla’
Belacqva. Barcelona, 2006

Xulio Ricardo Trigo

Recordo una tarda a les darre-
ries dels 80, assegut en un
banc del Parc Güell i llegint

Historia del Triste. L’obra havia
guanyat el premi Nadal del 1986 i
em va semblar esplèndida, potser
per l’acurada reunió de memòria
històrica i peripècia humana que
traspuen bona part dels seus lli-
bres. Havien de passar, però, uns
quants anys abans que m’enamo-
rés de Frontera sur (1994), sens
dubte el llibre que voldrien llegir
tots els que han sentit a casa seva
històries d’ultramar. Vázquez-Rial
és un dels escriptors argentins ac-

tuals més capacitats per exercir el
seu ofici, i això, venint del país de
Cortázar, Sábato i Borges, no és dir
poca cosa.

Amb una obra literària que al-
terna novel·les i assajos que saben
aprofitar la seva capacitat narrati-
va, Horacio Vázquez-Rial (Buenos
Aires, 1947) reuneix aquelles qua-
litats que permeten arribar a un pú-
blic més ampli sense renunciar a
una meritòria qualitat de pàgina,
amb diàlegs vibrants i un domini de
la trama que clava literalment el
lector a la butaca.

Aquesta és la línia que segueix,
una vegada més, la peça de rellot-
geria que és El camino del norte.
Ens trobem davant d’un altre llibre
argentí que ens parla del passat
rural d’aquest país, però ho fa des
d’una perspectiva moderna, amb
personatges impagables que cer-
quen un lugar en el mundo. El re-
trobament entre dos cosins que
molts anys després de la seva aven-

tura amorosa decideixen que
l’altre és encara la millor opció ens
porta a una Argentina rural que
desapareix sota l’oblit i l’abandó,
però en què la gent és capaç de
mantenir les esperances, de lluitar
per la seva vida i la dels altres.

Com el seu compatriota cineas-
ta, Adolfo Aristarain, Vázquez-Rial

ens explica els camins de la vida, les
bifurcacions que necessitem deixar
enrere per assolir algun instant, en-
cara que sigui breu, de felicitat. I
sempre amb una filosofia que ens fa
pensar en el sentit que arrosseguen
les coses petites, els gestos més co-
muns. Una novel·la, doncs, per gau-
dir del vell ofici de la lectura.

Crítica

Narrativa
El sol dels Scorta
Laurent Gaudé
Traducció d’Anna Casassas
Premi Goncourt 2004
La Campanai Salamandra.
Barcelona, 2006

Alba Alsina

Naixem predesti-
nats o som els
amos del nostre
destí? La família

on naixem, el lloc on ho
fem, ¿condicionen el nostre
futur o són aspectes irrelle-
vants si un té la decidida vo-
luntat de canviar l’esdeve-
nidor? ¿Naixem immacu-
lats o, a part del pecat
original de l’home, circums-
tàncies sovint alienes a nos-
altres mateixos ens mar-
quen ja fins i tot abans de
treure el cap al món? I, si és
així, ¿hi ha alguna cosa que
puguem fer per redreçar la
malvestat del nostre ori-
gen? Sobre aquestes i altres
qüestions s’interroga Lau-
rent Gaudé a El sol dels
Scorta, la novel·la que li va
valer el Goncourt 2004 i que
representa la tercera incur-
sió d’aquest jove dramaturg
francès en la narrativa.

Qüestions espinoses que bai-
xen dels llimbs de la filosofia
i es carnifiquen en els repre-
sentants de la família Scorta
del títol, cinc generacions
d’homes i dones sorgides
d’una violació i unides per lla-
çosmésfortsque l’ADN: l’odi,
la violència, la pobresa i el
menyspreu. Però també l’or-
gull de pertànyer a un llinat-
ge, l’esperit de superació i

Polvorí de passions

Rellotgeria argentina
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Aprendre a
no pensar

Eckhart Tolle. SP

Assaig
Un nou món ara
Eckhart Tolle
Traducció de Neus Devant
Plaza & Janés. Barcelona, 2006

Toni de la Torre

El seu primer llibre va
ser considerat “el nou
Alquimista”, en refe-

rència a la novel·la de Paulo
Coelho. El poder de l’ara,
amb més d’un milió exem-
plars venuts a Espanya, va
aconseguir traspassar la
frontera dels llibres d’autoa-
juda i convertir-se en una lec-
tura popular que obria el
camí de la pràctica de la me-
ditació a tota mena de públic.

La seva no era una pro-
posta religiosa, sinó que es-
tava més relacionada amb
la qualitat de vida. Per a
Tolle, molts dels nostres
problemes emocionals
tenen l’arrel en la identifi-
cació errònia entre ment i
persona. Descriu la ment
com un petit xiuxiueig que
vol tenir constantment el
protagonisme en les nos-
tres decisions diàries i ens
convida a apartar-la, a sor-
tir-ne i mirar-la des de fora
per sentir-nos a nosaltres
mateixos de debò.

La idea, per tant, consis-
tia a deixar de pensar, entès
com una manera d’acos-
tar-nos més al jo i ser més
conscients de la nostra
vida. L’eliminació del jo que
pensa suposa la desaparició
de programacions, prejudi-
cis i idees de vida que tenim
instal·lats dins nostre i dels
quals no som conscients.
Fem el que desitgen els al-
tres i provem de ser com la
societat espera que siguem.

Amb ‘Un nou món’, Tolle pre-
senta la seva mirada hones-
ta de l’estat actual de la hu-
manitat i demana al lector
que reconegui i accepti que
aquest estat, basat en una
identificació errònia del jo
amb la ment, és totalment
insà. A partir de la seva ex-
periència, Tolle assegura
que tots hem de dissoldre la
nostra vella identitat
(unida al cos i la ment) per
canviar el rumb de les nos-
tres vides i, al seu torn, del
món en què vivim. Trobar el
nostre propòsit a la vida és,
doncs, la millor manera
d’aportar al món allò que en
realitat necessita.

una indòmita voluntat de no
deixar-se vèncer per la vida.
Ingredients per ells mateixos
capaços de provocar una ex-
plosió que pot arribar a cotes
atòmiques si se’ls fa descan-
sar sobre una petita comuni-
tat, el poble de Montepuccio,
que conté un autèntic polvo-
rí de passions.

Una sensació que notem
ja des de l’arrencada de la
novel·la –magnífica, agafa el
lector per les orelles i el sub-
mergeix de cop en la Itàlia

aspra i dura que tan bé han
retratatPasolini i Rossellini–
i no ens abandona fins al
final, perquè Gaudé ha cons-
truït uns personatges gegan-
tins, impregnats de passions
humanes, però capaços de
controlar-ne les pulsions ani-
mals amb cops de geni, ram-
pells de seny i una imbatible
voluntat de supervivència
(és difícil destacar-ne un
més que un altre al nucli
protagonista, però en Lucia-
no Mascalzone, el seu fill

Rocco Scorta Mascalzone,
la Carmela Scorta i en
Raffaele llueixen per mèrits
propis). I els ha comple-
mentat amb un elenc de se-
cundaris d’alta volada, els
dos capellans, Don Giorgio
i Don Salvatore, però també
tot el col·lectiu d’habitants
del poble, sense nom ni ca-
racterístiques conegudes,
però que desprèn la feroci-
tat i la terrenalitat d’un
poble acostumat a treure pa
de les pedres.

Secrets, misteris i traïcions en-
galanen la trama, però
només són el pal de paller on
s’aguanta l’autèntic objecte
d’estudi d’aquesta novel·la:
l’ésser humà, tan aviat feliç
com castigat, insuflat d’alè
mític i alhora sacsejat per
emocions mundanes, tocat
per la llum i esquitxat per
l’ombra. La trama està servi-
da amb un ritme impecable i
enriquida pel joc de veus
entre el narrador que ens
guia per la major part del lli-
bre i les incursions en prime-
ra persona de Carmela, que
desentranya algun d’aquests
secrets, i el llenguatge, poètic
i sobri, dóna la mesura justa
d’aquest món agrest i de du-
resa extrema.

Una novel·la ambiciosa i
ben resolta, en la línia de les
grans obres del XIX però
amb recursos estilístics ac-
tuals. Si Balzac hagués cen-
trat la Comèdia humana en
el sud d’Itàlia, El sol dels
Scorta hauria pogut sortir
de la seva ploma. Però això
també ho podríem dir d’au-
tors com ara Conrad, Dante
i Dostoievski. Comparteixen
amb Gaudé el mateix inte-
rès: l’home. En cos i ànima.

Una novel·la
ambiciosa i ben
resolta, en la
línia de les grans
obres del segle XIX


