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digressions que li permeten saltar
d’un tema a un altre mantenint
l’atenció del lector. Amb una traduc-
ció modèlica, La maravillosa vida
breve de Óscar Wao és un d’aquells
llibres que no pots deixar de banda,
que necessites treure temps al temps
per llegir-lo, que et fa passar-te de
parada de metro. Un microcosmos
que fascina i que podria ser la gran
història dels emigrants de la nostra
generació, una història qualsevol, de
gent del carrer.❋

Macedònia

Quan li vaig comentar a un amic
que acabava de tornar de Macedònia,
d’una reunió del PEN Club, em va dir
que aquestes associacions
internacionals, siguin d’escriptors, com
és el cas, o de qualsevol altra cosa, són
una excusa per passar-s’ho bé. No hi
estic gens d’acord. La gràcia del viatge
hi és –si t’agrada viatjar–, i hi compta
visitar un lloc exòtic, però el PEN Club
és una cosa especial. Creat als anys vint
a Londres, aplega a cada país els seus
escriptors, no pas com una mena de
sindicat (per això ja hi són les
associacions professionals) sinó com
una plataforma, civilitzadíssima, de
promoció i de diàleg cultural. He dit

països però hauria hagut de dir
cultures, perquè els PEN clubs no hi
entenen, de fronteres, sinó de llengües
i patrimonis i aspiracions.

El PEN català es va crear de
seguida, perquè els escriptors catalans,
aleshores com ara, sempre estan a la
que salta, amb aquesta indomable
vocació de mirar cap a fora. Mercè
Rodoreda, per exemple, va assistir a
alguna reunió representant la nostra
cultura. I Francesc Trabal. El club va
entomar la dictadura sense suspendre
les activitats, com una manera de
respirar: és sabut que una assemblea es
va celebrar dalt d’un bus, amunt i avall

de la carretera, perquè ningú pogués
acusar-los de reunir-se sense permís.
Doncs bé: va arribar la democràcia i
Catalunya va hostatjar, crec que el 1978,
una reunió internacional del PEN.
Presidia Palau i Fabre, i va haver-hi una
agra disputa amb el PEN espanyol –que,
com qui diu, acabava d’arribar– pel
tema de la llengua. Recordo un article
virulent, fastigós, de Francisco Umbral.
En fi, misèries.

Érem a Macedònia perquè
Catalunya té un paper important en el
comitè de drets lingüístics, paper que
anirà a més. A la tarda, fora de les
sessions, els poetes de totes les

cultures presents llegien versos i jo,
que no sóc poeta, vaig llegir Espriu:
l’Assaig de càntic en el temple, en
anglès, perquè aquella gent viuen amb
un ull posat en el seu nord enllà, que
és l’Europa rica. La representant de
Romania, una dona seca i rigorosa com
una monja, enamorada del poema,
l’està traduint al romanès. La cultura
s’obre pas, s’expandeix. Aquesta
complicitat és el que ensenya la xarxa
amable i desacomplexada que és el
PEN. A Macedònia, un esquitx de país,
pobre i petitó, bonic, independent de fa
dos dies, hauríeu de veure quina
dignitat nacional s’han construït, quin
orgull tenen de ser el que són...❋
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■ David Castillo

En l’última visita que vaig fer
a Amèrica en el marc d’un
congrés d’hispanistes a la
Brown University, el

novel·lista Eduardo Lago, director del
Cervantes de Nova York i premi
Nadal, repetia les excel·lències de la
novel·la de Junot Díaz, La maravillosa
vida breve de Óscar Wao, premi Pu-
litzer i National Book Critics Circle
Award, dues de les distincions més
importants de crítica dels Estats
Units. La primera novel·la de Díaz,
nascut a Santo Domingo el 1968, ha
arribat al cim sent una història d’his-
tòries. Repassa la vida d’un dels fills
de la diàspora dominicana, Óscar
Wao, l’antítesi del macho man antillà:
obès, marginat i només preocupat
per la ciència-ficció i els estudis, que
el duran a la universitat, on continua-
rà el seu calvari amb les dones.
Només amb la història de Wao, una
adaptació de com pronuncien Wilde
els dominicans, Junot Díaz hauria
construït un retrat d’una generació
desintegrada dins la societat nord-
americana a cops de bastó. Una po-
blació amb destí als guetos o a l’exèr-
cit que reparteix democràcia arreu
del món. Díaz, però, ens ofereix un
fresc extraordinari de personatges,
començant per la germana que s’es-
capa de casa, la mare malalta de càn-
cer i altres membres de la família.
Amb un narrador omniscient que ens
explica la història, La maravillosa
vida breve de Óscar Wao no és úni-

Epopeia dominicana
Novel·la❚

El dominicà Junot Díaz ha guanyat amb la seva primera novel·la el Pulitzer i el National Book Critics Circle Award

La maravillosa
vida breve de
Óscar Wao
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■ Amb elements de la
cultura popular, i
sovint als límits de la
picaresca, Díaz ens
explica la història d’un
grapat de personatges
d’una família que van a
petar a un gueto hispà a
la ciutat de Paterson.
Les seves vivències
contrasten amb la
història dominicana i
fins i tot amb els mals
averanys
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cament una de les grans obres de
l’emigració hispana, com abans ho
havien fet altres minories, singular-
ment la jueva i l’afroamericana, sinó
una epopeia que entra dins els gène-
res de la picaresca i també per a la
cultura del consum, des dels su-
perherois del còmic fins als autors de
ciència-ficció, passant per grups mu-
sicals de l’època com Bon Jovi, Siou-
xie and the Banshees i New Order.
Referències que difícilment es veuen
en la narrativa americana adulta,

però que la generació dels britànics
de la immigració, com Hanif Kureis-
hi, ja havien tractat en les novel·les
gairebé costumistes dels vuitanta.

Díaz no es reprimeix quan descriu
l’ambient dels barris d’immigrants de
Paterson o quan va filtrant detalls
dels dominicans, des del dictador Le-
ónidas Trujillo fins a anònims super-
vivents d’una vida difícil, en què al-
guns han de treballar en tres llocs per
poder pagar les despeses. La novel·la
és una delícia, amb bon ritme i unes


	avui.cat
	avui_210608 : sup_a : 13 : Pàgina 13 


