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CULTU A

Rèquiem pel Saló

El Saló del Llibre és una bèstia
agònica, que caldria treure de pena i
portar a enterrar, i millor en la
intimitat. M’hi vaig passar diumenge
–per obligació– i estava ple de gent i
d’activitat, i dilluns la premsa atenta es
feia eco dels visques dels organitzadors
perquè s’havia arribat a 75.000
persones visitants. Menys que la que hi
va, allà mateix, a veure vaixells de luxe,
o cotxes d’ocasió, o pisos elusius. I cal
descomptar-ne les criatures que hi
passen portades de l’orella per escoles
de tot nivell. Em deia una editora: no
surt a compte ni l’esforç ni la inversió.
Tret de diumenge al matí, tot era un
morir-se de fàstic.

Aquest certamen, com es diu en
llenguatge firaire, és un invent forçat
per les ganes de la indústria editorial
catalana, que és una indústria
potent, de fer-se veure. Fa temps
que se’n parla, però no se’n treu
l’entrellat. Com pot ser que tinguem
tant tros del PIB i no tinguem una
cosa anual que ens faci lluir, es
pregunten els gerents del llibre, no
pas mancats de raó, però oblidant
que la gran epifania del sector és la
diada de Sant Jordi, genuïna,
nostrada i encara no copiada enlloc
per ningú. Fa anys que donen voltes
a fer aquesta alguna cosa que no
saben trobar.

Si la solució és el saló
professional, de compravenda d’autors,
ja existeix: és el Liber, que es reparteixen
Barcelona i Madrid com bones germanes,
i que congrega editorials del món
–bàsicament en castellà– amb alguna
incursió exòtica, llegiu xinesa o japonesa,
que són gent espavilada que posa l’ull
arreu. El Liber no llueix perquè per a
això ja hi són Frankfurt i Guadalajara
(que s’ha celebrat aquestes mateixes
dates, i això ja és dir). El Liber és de
tràmit, malgrat que s’hi fan calerons. Per
això els editors en volen més. Potser
prestigi social, i per això diuen que el
Saló es fa per fomentar la lectura... però
només hi van els lectors de tota la vida!

Per què no, aleshores, treuen
el llibre al carrer? Una Setmana del
Llibre seguint el patró de la
seductora Setmana de Poesia. Cada
editorial, petita o gran, que agafi un
espai, un pati gòtic, un museu, una
biblioteca, un cafè (quin, però?, si a
Barcelona tot són bars!), un casino
mercantil o fraternal, i que hi instal·li
la parada de llibres i produeixi una
conversa amb l’autor/a, i la gent a
escoltar. Seria un contacte
estimulant, com solia ser Sant Jordi
abans del tsunami comercial que l’ha
arrasat. Circularien les paraules. I al
cap del carrer, la llibreria, amb les
portes obertes.❋

ANIMUSMOLESTANDI

PATRÍCIA GABANCHO

■ David Castillo

Com evitar establir uns lli-
gams entre El castell del
bosc, de Norman Mailer, i
Les benignes, de Jonathan

Littell? Totes dues novel·les han
estat escrites per narradors de Nova
York, tots dos són d’ascendència
jueva ucraïnesa i totes dues obres
tenen com a rerefons el nazisme. A
més, les dues tenen com a protago-
nista narrador oficials de les SS, les
terribles tropes de xoc del Partit Na-
cionalsocialista alemany.

Mentre El castell del bosc és l’úl-
tima novel·la de Norman Mailer, re-
centment traspassat, Les benignes
n’és la primera d’un escriptor que
podria recollir el testimoni dels
grans, si sap no espatllar la seva car-
rera, cosa que penso que sabrà fer,
perquè per començar no utilitza ni
l’anglès com a llengua literària, ni el
preocupen un borrall la premsa i la
fama. L’antitesi de Mailer.

Tota la vida he llegit Norman Mai-
ler, sovint per encàrrec, altres per
plaer, totes per aprendre’n. Sempre
m’haagradatassociar-loalspesospe-
sants de la novel·la nord-americana
–Bellow, Updike, Roth–, tot i que ell va
preferir en massa ocasions jugar en
una altra lliga més mediàtica, més de
la fama efímera, més preocupada
pels poders, en què també van jugar
erròniament Gore Vidal, Capote i
Tom Wolfe. No sé si com a conse-
qüència de les nombroses despeses
del luxe o dels divorcis, Mailer va es-

L’últim dimoni de Norman Mailer
Novel·la❚

Norman Mailer va introduir Hitler a la seva última novel·la

El castell del bosc

Norman Mailer
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■ Un oficial de les SS
rep l’encàrrec de
Himmler d’investigar
la possibilitat que
Hitler tingués un avi
jueu. El jove no en
trobarà indicis, però sí
un joc d’incestos que
condicionaran una
història, una reflexió
sobre el mal i sobre els
avatars d’un segle
dominat per la figura
del diable
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No obstant el ritme feixuc, el llast
de les referències i la sensació de
venjança del plantejament, El castell
del bosc és plena de petites joies, re-
flexions en veu baixa sobre el destí
de la humanitat, sobre el paper dels
EUA o sobre l’ésser humà: “Hi ha al-
guna altra cosa que enfosqueixi més
l’ànim d’una persona que viure amb
una pregunta per a la qual no té res-
posta?”. Genial.

Mailer especula a la novel·la amb
l’incestper traçarunrecorregut sobre
la família de Hitler i la possibilitat de
les relacions incestuosesqueelpodri-
en haver gestat. Una “història real”
que comprèn també la investigació
sobre el suposat avi jueu del Führer.
El pretext seran les indagacions en-
carregades per Himmler a un oficial
de confiança, narrador en primera
persona de l’obra. Com he dit, el nar-
rador ja ens adverteix que utilitzarà
un estil realista de fulletó, més a prop,
però, dels francesos o dels moralistes
americans del XIX que de Tolstoi o
Gogol, sempre més digeribles.

La concepció diabòlica del narra-
dor és el gran encert de l’obra, so-
bretot quan ens informa dels autèn-
tics motius del seu tarannà, i del que
provocarà, una reflexió sobre el bé
i el mal, una disquisició sobre Sata-
nàs, encarnat tantes vegades en la
història de la humanitat. Mailer no
ho circumscriu al període obscur del
nazisme, sinó que ho veu com una
baula més del que serà el destí can-
viant del diable als nostres dies fins
al mestre Bush.❋

criure de més, cosa que fa que la seva
obra hagi de passar més tard o més
d’hora per un túnel de rentat. La lec-
tura d’El castell del bosc m’aboca a
aquesta reflexió: es tracta d’una obra
exageradament llarga, massa depen-
dentde labibliografiade ladocumen-

tació i amb un estil mimètic del fulletó
vuitcentista, tot i que podria haver-se
plantejat com una novel·la gòtica dels
dissortats tempsmoderns.Tot i serun
Mailer, és un Mailer amb una mica
massa de clenbuterol, que he llegit
sense entusiame.
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