
■David Castillo

Un pare i un fill avancen per un
territori desolat, apocalíptic.

Només els acompanyen les seves
pors, les ruïnes i els pocs records
d’un pare que reconeix que el seu fill
és l’únic que s’interposa entre ell i la
mort. Amb el seu estil aspre i eixut,
Cormac McCarthy (Rhode Island,
1933) ens ofereix una faula sobre la
soledat, la incomunicació i les restes
de la família. La carretera, guanya-
dora del premi Pulitzer de literatura,
reprèn els registres i les temàtiques
de l’enigmàtic novel·lista nord-ame-
ricà, un autor acostumat a dur els
seus personatges a la recerca dels
espais de l’ànima, ja sigui endin-
sant-se en territori mexicà, acompa-
nyat per una lloba ferida (En la fron-
tera), amb una dona que busca el

Camí de desolació
seu fill, abandonat pel seu pare (La
oscuridad exterior) o amb la fugida
d’un parell d’adolescents cap a Mèxic
dins la celebrada Tots aquells cavalls,
també publicada per Edicions 62.

A totes, McCarthy juga amb un estil
sec, amb descripcions poètiques de
la realitat i amb uns diàlegs sobris,
que denoten la seva capacitat per fer-
nos sentir, sense ser mai evident. His-
tòries crues, que utilitzen el viatge i la
realitat hostil per mostrar-nos l’altra
cara del món, on viuen els homes
rudes, els nous cowboys sorgits de
territoris fantasmagòrics. La carrete-
ra arriba al zenit d’aquesta manera
d’entendre la ficció. Podríem dir que
connecta amb clàssics com el Quixot
i amb autors europeus com el Buzza-
ti d’El desert dels tàrtars o les belles
obres de Julien Gracq, que no sé si
McCarthy coneix. Una obra mestra. ❋

■Pere Ballart

Fins els lectors més profans en
matèria poètica saben o han

sentit dir que la lírica moderna i l’ex-
periència conflictiva de la vida me-
tropolitana formen una conjunció
tan recurrent com profitosa. En
aquest sentit, que el premi Amadeu
Oller d’enguany sigui un poemari
que situa totes les seves composici-
ons a la ciutat, en un marc convuls i
hostil que neguiteja el poeta, no re-
presenta cap novetat extraordinà-
ria, però sí que ho és, en canvi, que
el llibre vulgui recobrar la facultat
d’adreçar el poema a la consciència
social del lector. Barcelona, de
David Caño (Olot, 1980), és en
aquest sentit una temptativa d’inte-
rès pel que té de represa d’una línia
de poesia civil que d’ençà d’un pa-
rell de dècades el pudor o l’escapis-
me dels que escriuen en vers ha fet
caure en desús. Cal dir que en
aquesta ocasió tenen més valor les
intencions i els propòsits que no pas
la seva execució concreta.

Els murs de Barcelona que
aquest jove poeta olotí ha decidit
plantar al mig dels seus poemes no
separen carrers, sinó persones, ru-
tines, nivells adquisitius. L’autor, que
en presentar-se a la solapa no ens
amaga la seva militància en el marc
de l’esquerra més utòpica i radical,
ha cregut oportú convertir l’escrip-
tura en una natural prolongació de
les seves idees, i així (llevat, és cert,

d’una segona línia de pretextos
amorosos, però d’un caràcter molt
més convencional) ha posat en el
centre temàtic dels poemes les di-
ferències de classe i l’hipòcrita ben-
estar d’una ciutat en què el disseny
i el luxe volen ocultar el pes de les
hipoteques, les misèries de la feina
temporal i la ràbia dels que “cre-
men contenidors de plàstic / a la
perifèria d’un suburbi
/ famèlic de llibertat”.

No és que censu-
rem en absolut que
aquella que ha inspi-
rat tantes odes, però
que avui sabem tots
que és la ciutat de
l’apagada i del caos
de Rodalies, esdevin-
gui de nou un referent
poètic, ni tampoc que
els poemes provin d’incomodar, si
més no una mica, aquells que pre-
potentment la governen. No obs-
tant això, si el que es vol és depas-
sar el simplisme de les lletres de
rock amb missatges de protesta, cal
alguna cosa més que uns versicles
explícits sobre les multinacionals i
les caixes escrits a l’empara d’un
exemplar d’El capital. ❋
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‘Palimsestdos’

El nou llibre de memòries de Gore
Vidal es podria titular molt bé així, ja que
el primer era Palimpsest. Però aquesta se-
gona part es diu Point to Point Navigation
i es va acabar d’escriure al principi del
2006. Gore Vidal, a més d’escriptor, ha
estat actor, guionista de cinema –Ben Hur–
i televisió, dramaturg, polític i novel·lista.
Un dels capítols del llibre és una reflexió
sobre la influència de la televisió en la vida
dels ciutadans i en la vida comercial dels
autors. “No digueu mai que no quan es
tracta de practicar sexe o d’aparèixer a la
tele”, recomana. Són unes pàgines dedica-
des a la figura de l’escriptor en un món do-
minat pels audiovisuals. Una lectura que
haurien pogut comentar noms que ja no

poden fer-ho, com ara Terenci Moix i
Montserrat Roig. L’autor ha conegut grans
personatges de la vida social i intel·lectual
nord-americana i italiana, recordem que
va viure molts anys en una casa de la costa
napolitana, i al llibre es parla de tots,
d’Orson Welles a Greta Garbo, Tony Blair i
Bush. La part més compromesa respecte
als polítics és la crítica que fa al president
actual i la que parla amb noms i senyals
de l’assassinat del president Kennedy, lli-
gat segons ell a la persecució de Bob Ken-
nedy –germà seu–, als caps de la Màfia i a
la crisi de Cuba quan intentava la invasió
de l’illa. La figura literària que li és més
propera és the glorious Bird, o sigui, el
gran Tennesse Williams del qual dóna al-

gunes claus de la inspiració gairebé sem-
pre provinents del món perdut del sud
profund, encara amb ferides de la desfeta
de la guerra civil.

A les primeres pàgines el cinema és el
gran protagonista i molts retrats i records
es nodreixen d’aquest univers. “Allò que
més m’ha agradat fer és anar al cinema,
tot i que, naturalment, el sexe i l’art tenien
preferència sobre les pel·lícules, però cap
dels dos va ser tan segur i responsable
com a filtre de la llum del present com les
imatges i veus del cinema”. Les pel·lícules,
és cert, han sigut la lingua franca del segle
XX. Qui vulgui fer un repàs de les figures
més populars i representatives del passat

recent té una lectura interessant. Es pot
trobar amb anècdotes com la que diu que
els jesuïtes contaven aquest acudit sobre
Joan Pau II: el Papa parlava amb Déu i li
deia: “Hauré de veure el matrimoni dels
capellans, al meu pontificat?”. I Déu respo-
nia: “No pas en vida teva”. Wojtyla insistia:
“I dones capellanes?”. I Déu prometia: “No
pas en vida teva”. I el polonès: “Hi haurà
un altre Papa polonès?”. I Déu responia:
“No pas en vida meva”. Un must per en
Jaume Figueres, que segur que ja l’ha lle-
git, i també per als amants de xafarderies
literàries. Recordeu, els exigents, que Gore
Vidal no va ser mai apreciat pels acadè-
mics. La primera part ha sortit en castellà,
la segona, en anglès. ❋
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