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Humor i horror

A en Pere Calders li passaven
coses. Mireu sinó. Li havien de fer
una entrevista de televisió, quan la
tele era com un elefant obès i per
filmar deu minuts calia un equip de
quinze persones. Et portaven un
trasto electrogen perquè altrament
quan connectaven els llums fonien els
ploms. Doncs bé: arriba la tropa
televisiva i hi ha un home negre que
no fa res i no diu res. S’està en un
racó, dret, mentre tothom feineja
tirant cables, muntant trípodes i
desgavellant el menjador d’en
Calders. Quan ja ho tenien tot a punt,
demanen a l’escriptor que s’assegui
en el sofà.

I llavors, sense ni una paraula,
va el negre i se li asseu al costat.
Immediatament, el tècnic de llum treu
un fotòmetre i l’acosta a la galta del
negre i després a la de Calders. Molt bé,
comencem, ordena, i el negre s’aixeca i
es torna a col·locar en un racó discret.
El feien servir per contrastar la llum!
Potser l’anècdota no té cap gràcia, però
explicada per Calders era per trencar-se
de riure. Precisament perquè Calders no
en treia ni hi posava res: parlava com
un ocellet pioc, amb un refilet de veu i
una expressió que no era innocent sinó
desvalguda. I sempre deia el mateix: és
que a mi em passen coses. Això era la
seva literatura.

M’he recordat de Pere Calders
per dos motius. Perquè la Diputació de
Barcelona ha editat, com a regal de
festes, una antologia de contes
nadalencs de Calders que són una
meravella, entre l’humor i l’horror,
perquè sempre hi ha un punt d’horror en
l’humor. I després, perquè llegint el meu
veí d’aquestes pàgines, l’Albert Sánchez
Piñol, he descobert que a ell també li
passen coses. I que en aquest fet rau el
secret de la seva mestria literària.
Sánchez Piñol escriu una de les proses
més modernes que s’escriuen avui en
català per una raó: perquè no és estil. És
substància, és sentència, és pura matèria
explicada amb humor i amb horror.

I m’he recordat de Calders
per una altra cosa, màgica: tot obrint
un llibre antic he trobat un dibuix
original d’en Cesc que feia molts i
molts anys que havia perdut.
Serendípia total, i aquest cop l’he
emmarcat i l’he penjat a casa meva,
per no tornar a temptar l’oblit. Però
fixeu-vos que el món d’en Cesc és
també l’humor que festeja amb
l’horror domèstic i tranquil de la gran
ciutat i la vida que comporta, aquells
homenets abocats a finestres
minúscules en un eixam de pisos. Al
Palau Robert, ara, una exposició del
millor Cesc: el que va decidir callar i
començar a pintar.❋
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■ David Castillo

Preguntes com aquestes us
faran trencar la concen-
tració en la narració i us
faran penetrar en l’hila-

rant món de Chuck Palahniuk: “¿No
us sembla que els fills de puta més
grans i rics de la història són els his-
toriadors?”. O fixeu-vos en aquesta
descripció d’un policia: “Aquest xèrif
propulsava una espècie de posa de
rànger de Texas, endollada i emetent
ones de química cerebral estil John
Wayne. Propulseu un sergent d’ins-
trucció dins un jutge aficionat a pen-
jar la gent, després propulseu el re-
sultat dins un petaner dòberman i
obtindreu aquest xèrif”. Són detalls
que amaneixen la trama de la nova
novel·la de Palahniuk, un retrat des-
tarotat i divertit d’un assassí en sèrie
a través de les veus dels que el van
conèixer. Tal com explica l’autor al co-
mençament, Rant està escrita “com
una història oral”, a la manera de Ca-
pote de George Plimpton, Edie de
Jean Stein i Lexicon Devil de Brendan
Mullen, és a dir, tres biografies
novel·ladesquePalahniukaprofita tot
adaptant la història al seu estil, al seu
inconfusible estil.

Trajectòria intensa
Parlar de Rant implica submergir-nos
dins el peculiar món del seu autor.
Palahniuk (Portland, 1964) va ser dei-
xeble del gran Tom Spanbauer, que
li va recomanar utilitzar el minimalis-

L’hilarant Palahniuk
Novel·la ❚

Palahniuk, una de les revelacions de la narrativa nord-americana

Rant. La vida d’un
assassí en sèrie

Chuck Palahniuk
Traducció d’Anna Camps
i Jordi Cussà
Empúries i Mondadori
Barcelona, 2007
Preu: 19,90 euros
Pàgines: 312

■Ambientada en un
futur pròxim, Rant és
una novel·la coral sobre
la vida de l’assassí en
sèrie Rant Casey. L’obra
està plantejada com un
conjunt de declaracions
dels que van conèixer el
noi i la seva embogida
existència, plena de
sexe, accidents i
assassinats massius.
L’escriptor, lluny de
transcendentalismes,
imposa un sentit de
l’humor que esdevé el
protagonista
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me en la concepció de les seves nar-
racions. I diríem que és un mestre
d’aquest estil, que els postmoderns
nord-americans i el Nouveau
Roman francès van explotar amb
èxit, però sense un públic no espe-
cialitzat capaç de digerir-lo. Hereu
d’aquesta tradició rupturista, Pa-
lahniuk va obtenir un gran ressò
amb El club de la lluita (Empúries),
que va ser fins i tot adaptada al ci-
nema amb guió del mateix autor,
cosa que li va valer no poques críti-
ques dels admiradors més fanàtics
del llibre. Amb els seus comentaris
gairebé sarcàstics, el novel·lista va
afirmar que estava tan fascinat pels
llavis de Brad Pitt –protagonista del
film–, que fins i tot havia utilitzat un
realç labial per imitar-los. I és que la
novel·la va crear addicció, així com
obres posteriors, que Mondadori ha
publicat seguint política d’autor.
Excel·lents van resultar Nana i Dia-
rio, una novela, que es plantejaven
com a paràboles de les obsessions
americanes, metàfores que l’escrip-
tor sempre ha plantejat amb un om-
niscient sentit de l’humor.

Tot i que la traducció fa perdre ma-
tisos de l’original, Rant i les altres
obres de Palahniuk resulten refres-
cants i alhora presenten interrogants
sobre la societat actual. Sense aparèi-
xer en cap moment, Rant Casey és re-
tratat com un antiheroi dels que so-
vint surten a les notícies procedents
de l’Amèrica convulsa de les armes i
el desori, un malalt de sexe i sang a
l’engròs. Rant és una biografia oral
sobre un assassí, que en determinats
moments recorda Crash, de James
Ballard. Un assassí que, com era d’es-
perar, s’acaba popularitzant gràcies
als mèdia. ❋
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