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Narrativa
A la caza del amor i
Amor en clima frío
Nancy Mitford
Traducció d’Ana Alcaina i Miguel
Martínez-Lage, respectivament
Libros del Asteroide. Barcelona, 2007

Carlos Zanón

Una dieta de francès i
equitació dóna lloc a
Stella Tennant.

Això, dues guerres mundi-
als i algun detallet més.
Perquè si la top model és
un element, les cinc ties
àvies eren de vertigen.

El vell ordre s’extingia.
Les hordes democràtiques
venien amb el trist arrasa-
dor que ja coneixem. Era la
fi del viatger i la benvinguda
del turista. L’ocàs de les ren-
des rurals. L’adveniment del
que és funcional, modern,
ràpid. I davant el que era in-
evitable hi havia dues opci-
ons: recloure’s en el castell i
de tant en tant sortir a caçar
alguna pobra guineu, o bé,
sortir a buscar el món per
clavar-li una bona pallissa.

Les sis filles de Lord Mitford
van optar per aquesta última
opció. Com una dotzena
d’eugues desbocades van
sortir com un llamp en di-
recció al desastre. Sempre
van escollir ràpid i mala-
ment. Van acabar boges o ri-
ques o despistades. Va ser di-
vertit, intens, extravagant.
En definitiva, molt britànic.

Repassem les ties àvies
de Stella. Belles, modernes
per fora i tradicionals per
dins, descendents d’una
aristocràcia rural. Potser
així les entendrem una
mica. Perquè Unity, de
segon nom Valkyrie, va ser
la presidenta del Club de
Fans d’Adolf. Una groupie
sense sexe que es va enge-
gar un tret quan Gran Bre-

Crítica

tanya va declarar la guerra
a Alemanya. No es va matar,
però va quedar una mica idi-
ota, encara més. Diana
també era filodolents però
en l’àmbit casolà. Les perdia
aquest afany de substituir
l’autoritat racial per la clas-
sista. Es va casar bé la pri-
mera vegada. Però el va
abandonar per embolicar-se
amb Oswald Mosley, líder
dels feixistes britànics. Pa-
mela i Deborah van ser el
que havien de ser. Gossos,
cavalls i tassetes de te. Jes-
sica va acabar donant feina
en el seu despatx a Hillary
Clinton com a advocada. I
després hi havia la Nancy.

Ella sí que va treure profit
de la biblioteca familiar. El
seu estil va enlluernar la Bri-
deshead Generation entre
d’altres coses perquè li sor-
gia de manera innata.
Aquesta barreja d’enginy,
ironia i narcisisme excèntric
els tornava bojos. Evelyn
Waugh, que va suggerir el
títol del seu primer best se-
ller, A la caza del amor, l’ad-
mirava (in)sanament.
Nancy donava rang literari a
la xerrameca de toilette.

Assaig
Exploració, joc,
reflexió. Assaigs
sobre ciència
Joandomènec Ros
Pagès Editors. Lleida, 2007

Xavier Filella

El professor Joando-
mènec Ros, cate-
dràtic d’ecologia de
la UB i secretari ge-

neral de l’Institut d’Estudis
Catalans, reflexiona a Explo-
ració, joc, reflexió sobre els
distints aspectes de la inves-
tigació científica. L’obra, que
aplega textos de procedènci-
es diverses, reuneix les prin-
cipalsqualitatsde lamillordi-
vulgació científica en posar a
l’abast del lector una infor-
mació rigorosa i actual, però
sempre amb un llenguatge
planer, que l’autor sap ame-
nitzar amb un refrescant toc
d’enginy, amb què ens obre
les portes de la ciència.

Prop de la meitat
d’aquests assajos van ser
prèviament publicats en la
columna Microscopi, de la

secció Ciència i Medi Am-
bient de l’AVUI.

L’obra acull des de l’inevi-
table blog dedicat a l’ecologia
marina, matèria en què Ros
és un especialista de renom,
fins a temes tan variats com
ara la situació de la dona en
els laboratoris, les dificultats
amb què topa la recerca a
casa nostra i el paper de la
Universitat Catalana
d’Estiu, de la qual Joando-
mènec Ros és rector. Tenen
un particular interès els tex-
tos dedicats a defensar el
paper de la ciència com una
part essencial de la cultura i
a explicar, amb una brevetat
i claredat meritòries, els se-
crets de l’evolució.

Clouelvolumunblogdedicat a
glossar l’obra d’alguns cien-
tífics excepcionals, que,
entre d’altres, inclou els per-
fils de Stephen Jay Gould, el
biòleg evolutiu més influent
del segle XX, Edward O. Wil-
son, defensor de la unifica-
ció de les diferents discipli-
nes científiques, i Ramon
Margalef, l’eminent ecòleg
català de qui Ros ha estat un
deixeble destacat.

Una visió
de la ciència

Nancy i les
altres Mitford

Nancy Mitford, una autora purament britànica. SP

Assaig
La vuelta al mundo
en 20 festivales
Nuria Vidal
T&B Editores. Madrid, 2007

Toni Vall

Els festivals de cinema
són tot un món, un
microcosmos vital

regit per unes dinàmiques
de treball i de relacions hu-

manes insòlites, que només
es produeixen i tenen sentit
en aquest context. La perio-
dista Nuria Vidal fa vint anys
que es passeja per festivals
de cinema d’arreu del món i
ha decidit que el gruix de vi-
vències professionals i per-
sonals que acumula són ben
dignes de ser explicades.

Això és La vuelta al
mundo en 20 festivales,
una crònica sentimental de
vint anys de festivals a Can-
nes, Venècia, Berlín, Sant

Sebastià, Sitges, Hosca,
Roterdam, Torí, Teheran...,
la majoria dels casos envia-
da especial dels mitjans de
comunicació on ha treba-
llat, però també com a
membre de l’organització
de festivals com els de Sit-
ges i Sant Sebastià.

El recorregut traçat per
l’autora transita per records
intensos relacionats amb
pel·lícules, actors, amics,
paisatges, família... Vidal fa
gala d’una envejable memò-

ria (o d’uns apunts exten-
sos) quan rememora fins al
més petit detall i el trans-
met al lector amb passió,
tant cinèfila com vital.

A més d’escriure els seus
records, l’autora inclou al-
gunes de les peces periodís-
tiques que ha escrit als mit-
jans, uns textos que con-
textualitzen i, sobretot, que
ens permeten fer-nos una
idea força exacta de l’evolu-
ció experimentada pel cine-
ma al llarg de dues dècades.

No és un llibre complaent.
Vidal no es mossega la llen-
gua. Salpebren el llibre fíli-
es, fòbies, amistats i sonats
desencontres amb artistes i
professionals de la informa-
ció. Tot plegat contribueix a
bastir una mirada sincera i
magnètica, tendra i pu-
nyent, sobre un món apas-
sionant, addictiu i també
molt divertit que ha donat a
llum creadors imprescindi-
bles i que mereix més llibres
com aquest.

La vida és un festival

Joandomènec Ros és catedràtic d’ecologia. ARXIU

Futur
imperfecte

Teatre
Una còpia i Lluny
Caryl Churchill
Traducció de Jordi Prat i Coll
Arola i Centre d’Arts Escèniques
de Reus. Tarragona, 2007

Artur Pascual

Si alguna cosa caracte-
ritza el teatre de Caryl
Churchill (Londres,

1938) és el rebuig de les fór-
mules dramàtiques en voga i
la capacitat de culminar amb
èxit propostes arriscades.
Des del seu debut professio-
nalambOwners(1972),més
de vint peces han donat
prova d’aquest inconformis-
me radical. Com ha remarcat
Peter Brook, la dramaturga
britànica no encaixa amb els
paràmetres establerts:
“Caryl Churchill és única,
marginal, com Beckett en els
seus inicis; sempre ha treba-
llat en teatres avantguardis-
tes, per la qual cosa li manca
la notorietat de Pinter i no
s’ha integrat als circuits co-
mercials”. Tot i això, és una
de les autores més guardona-
des de l’escena britànica.

Les dues peces incloses en
aquesta edició comparteixen
les coordenades temporals
d’un futur vague i inquietant.
Unacòpia(Anumber,2002)
bé podria constituir un co-
mentari de la famosa sentèn-
cia borgiana: “Els miralls i la
paternitat són abominables
perquè multipliquen el nom-
bre d’homes”. En aquest cas
s’hi afegeix un tercer proce-
diment reproductor, la clo-
nació, que té alguna cosa de
pervers compendi frankens-
teinià dels altres dos. L’acti-
tud d’un pare confós i menti-
der envers el fill que acaba de
descobrir la veritat (vint cò-
pies d’ell mateix deambulen
pel món) dóna peu a un text
fascinant a cavall entre la ci-
ència-ficció, la comèdia i el
thriller futurista, però no se’n
va en raons, sinó que aborda
qüestions medul·lars: la ne-
cessitat de saber que som
únics, el pes de la culpa en les
relacions entre pares i fills i la
desintegració de la família
tradicional.

Completa aquesta edició
Lluny(Faraway,2000),que
després d’oferir-nos un dels
diàlegs més sinistres de la li-
teratura dramàtica de totes
les èpoques, ens condueix
fins a l’abisme en aquesta
faula fantàstica. Ha esclatat
la guerra de tots contra tots
o, més ben dit, de “tot contra
tot”, ja que entre els conten-
dents no només hi ha éssers
humans, sinó també ani-
mals, objectes i fins i tot fe-
nòmens naturals com ara la
gravetat, la llum, l’obscuritat
i el silenci. Ni tan sols Orwell
va concebre una visió tan
apocalíptica.

Les dues novel·les de
l’excel·lent catàleg de Libros
del Asteroide van reportar
fama i diners a l’autora. Au-
tobiogràfiques –en especial
A la caza del amor–, iròni-
ques, però sobretot delicio-
ses, aquestes novel·les han
superat la prova del temps
literari. La família i una nar-
radora, Fanny, són els pro-
tagonistes de les seves pàgi-
nes. Els Radlett, que no dei-
xen de ser còpies dels
Mitford en la primera. Els
Hampton a Amor en clima
frío condueixen la seqüela.
Totes dues són un manual
de com enamorar-se mala-
ment i escollir pitjor.

Però també són molt més que
això. Alguna cosa que va di-
rigida a la universalitat i no
només als admiradors de la
novel·la costumista angle-
sa. La galeria de personat-
ges és inoblidable. Les esce-
nes se succeeixen i no pots
deixar de llegir. Part de la
culpa la té la prosa de
Nancy Mitford, perquè
t’agafa de la mà i et porta a
patinar sobre una superfí-
cie de gel net i clar.
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