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Carta a l’amic Joan Solà

Benvolgut contertuli d’aquestes
pàgines: he passat una experiència
traumàtica. He patit una severa
correcció d’estil en el llibre meu que
està a punt de sortir. Lluny de mi la
temptació d’afirmar que estic lliure de
castellanismes i altres pífies adjacents,
no. Tots agraïm aquesta benèfica
pentinada que deixa els textos com una
patena. El trauma ve d’una rigorosa
hipercorrecció. La persona encarregada
ha transmutat frases per desfer
construccions d’intensitat, ha rebaixat
matisos per ajustar-se a les accepcions
del diccionari, ha lligat amb un relatiu
dues frases que li semblaven curtes…
I m’ha deixat una prosa certament

elegant però monòtona com el cant
dels grills al capvespre.

La persona correctora en sap
més que jo, però gosa menys. I a mi
m’ha recordat quan el meu fill era petit
i a Barcelona encara feia fred, i jo que
el portava al parc lleuger de roba, mai
amb bufanda, ni capell ni guants. Les
altres mares, que tenien fills embotits
com astronautes, s’esveraven: però
l’únic que no s’encostipava era el meu,
protegit per la intempèrie a què jo el
sotmetia. Vaig desfer bona part de
l’obra de la persona correctora, la que
no era correcció sinó opinió, i més que
res les solucions porugues, que eren

com aquelles bufandes excessives dels
nens del parc, i em vaig preguntar:
tenim por que la llengua s’encostipi?
No són els escriptors els que han
d’estendre significats, assajar noves
formes, provar a veure què? Perquè els
col·legues em confirmen restriccions
semblants, eh.

I he recordat altres experiències,
perquè jo vaig ser al Diari de Barcelona
quan hi regnava l’amo del català light
–que avui ja veus on para– i teníem
prohibit escriure coses genuïnes com
ara tanmateix, quelcom, enguany,
“perquè no ho diu ningú”, i vés si en
aquests temps que corren haguéssim

d’escriure com la gent parla, recularíem
cent anys, pel cap baix, fins al Pitarra.
A sobre, ja per acabar, miro cada dia un
diari escrit en un català de màquina de
traduir, que més que català sembla un
castellà de paraules escurçades, i em
pregunto si l’espanyol –llengua o
persona, tant és– acceptaria un tracte
de qualitat tan deficient sense
protestes. I aquest noi d’Antònia Font,
gran poeta quotidià, que publica unes
narracions sota l’advertència que el
model de llengua no és compartit per
la casa, i llavors hem d’entendre que
per fer un registre normal s’ha
d’escriure amb faltes? Què ens està
passant, sisplau, doctor Solà?❋
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PATRÍCIA GABANCHO

■ David Castillo

La novel·la britànica té un
deute fonamental amb l’im-
peri, potser encara més que
el que té la metròpoli amb

els seus vincles històrics, econòmics
i culturals. Des de l’època victoriana,
marcada pel moralisme derivat d’una
societat en transformació, que es re-
signa a perdre uns valors que
oscil·len en l’equilibri entre l’aristo-
cràcia i el triomf de la burgesia a

Dins els secrets petits
Novel·la❚

El premi Llibreter 2005, John Lanchester, ens ofereix una novel·la sobre la seva família
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■ Lanchester traça un
recorregut pel segle XX
a través de la biografia
dels seus pares i omple
amb la llibertat de la
novel·la les sensacions
dels pares davant els
seus orígens, la
guerra, la religió, la
professió, la relació
amb Anglaterra. Tot
amb documents
personals i fotos, que
ens situen ben a l’abast
els records
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FRANCESC MELCION
va créixer a Calcuta, Rangun, Brunei i
Hong Kong, es va educar a Oxford i es
vacasaraReno,Nevada.Lesseves in-
tenses novel·les El port de les aromes
(premi Llibreter 2005), El refinament
del gust i El senyor Phillips ens parlen
amb devoció d’aquests territoris ig-
nots on el record recrea els sentits
amb tot el seu poder. Per aquest
motiu, la reconstrucció de la història
familiar a Novel·la familiar té aquests
components d’evocació a través d’un
treball de recreació a partir d’algunes
conversesambels supervivents i amb
els documents dels seus pares, que
va trobar en un bagul de la residència
familiar. Amb aquest material, Lan-
chester ha bastit un fresc familiar en
capítols independents o coincidents,
des de la seva mare, nascuda a Irlan-
da iqueesva fermonjadesprésd’una
crisi amorosa; i del seu pare, nascut a
l’Àfrica, i que després de dur una vida
com a directiu d’un banc colonial va
desembocar a Londres, on no es van
complir les seves expectatives labo-
rals. La mort dels pares i el seu caràc-
ter discret i reservat va obligar l’es-
criptor a incorporar el que ell creia
que havien sentit en moments cruci-
als de les seves existències, tot arri-
bant a un gènere híbrid entre la me-
mòria i la novel·la, malgrat que és del
totacceptatque lamemòriaés també
un gènere de ficció. En qualsevol cas,
Novel·la familiar és un llibre fascinant
per la manera amena de narrar de
Lanchester, que el converteix en una
biografia magnífica i alhora en una
novel·la convincent i apassionant.❋

causa de la segona revolució indus-
trial, les colònies miren la metròpoli,
però la metròpoli també observa els
grans territoris, que escapen total-
ment de l’estretor illenca d’Anglater-
ra. Les grans figures de la novel·la no
escapen d’aquests sentiments canvi-
ants, des del gran Kipling fins a E.M.
Forster, sense oblidar Stevenson,
Conrad i D.H. Lawrence, pares de la
novel·la contemporània. La tradició

cosmopolita ha continuat a través de
mil exemples: des dels germans Dur-
rell a la premi Nobel Doris Lessing,
fins a arribar a la nova generació,
marcada pels Rushdie, Ishiguro, Mo,
Kureishi, una generació d’or, que té
en John Lanchester un dels epígons
més brillants. La seva mateixa biogra-
fia condensa aquestes asseveracions.
Nascut a Hamburg el 1962, Lanches-
ter, fill d’un empleat de banc colonial,
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