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Portar
Tolstoi
a la butxaca
Que el nostre món és boig és una constatació
que patim cada dia. Alguns diran que els bojos són
els poetes anarquistes, els artistes que fan videoart,
els escultors que reciclen o els arquitectes que
construeixen cases amb capses d’ous, però els
veritables bojos són els qui dominen el mercat. Si
més no, passen coses ben estranyes per aquests
mons: et pots trobar l’escriptor més insuls i mediocre
amb tapes dures, lletres d’or i la lletra amb un cos
cinquanta i el més gran dels grans en un raconet
amb format butxaca, fulls reciclats que es trenquen a
la primera llegida i a un preu que és de riure.

Benvinguda sigui aquesta bogeria editorial
que et permet llegir dos Tolstois pel preu d’un. És el

cas de la reedició a la
butxaca de Destino de La
mort d’Ivan Ilitx i La
sonata a Kreutzer, en
traducció de Victòria
Izquierdo i d’Àngels
Margarit. Són dues
novel·letes curtes que
segur que perduren més
en el temps que qualsevol
llibre de pa sucat amb oli
d’aquests de cinc-centes
pàgines.

Si en la lògica capitalista impera la idea que el
temps és or, aquí els números no quadren. Tolstoi dura
tota la vida per 8,95 €; El codi Da Vinci, per dir-ne un de
sonat, dura una setmana i costa 19,50 €. Si ens hem de
basar en criteris econòmics, en faves comptades, ja
veiem que alguna cosa falla, i és que si Tolstoi tornés a
néixer i escriure hauria de tornar a vessar la mateixa
dosi de mala llet que va dedicar a la seva societat, és a
dir, ens deixaria igual de retratadets: amb la
mesquinesa, hipocresia, falta d’autocrítica i estretor de
mires dels qui vetllen Ivan Ilitx.❋

ESPÈCIE

ADA CASTELLS

Qüestió de paciència

S’
ha fet tard –diu en
Momo a l’Artur–, ja
havíem d’haver tancat
fa un quart d’hora. Fes

un cop d’ull, que no ens quedi
ningú com l’altre dia.

Traient el cap per les
cantonades, l’Aprenent repassa les
avingudes. Al fons de l’última
apareix una nena d’uns deu anys,
vestida tota blanca. Els cabells no
són ni rossos ni negres, sinó d’una
mena de gris lluminós, una mica
despentinats com per atrapar-hi
ànimes.

–Què fas aquí? –li diu l’Artur–. No
trobes els teus pares?

En Momo s’hi acosta.
–Deu haver estat fa estona. Quan

han sortit els últims?
–No hi entenc res –diu l’Artur –.

La gent perden una criatura i no se
n’adonen?

La nena els mira als ulls amb una
intensitat obscura, profunda.

–Jo no sóc una criatura. Sóc la
Mort que regna en aquest lloc.

En Momo i l’Artur es miren amb
un somriure si és no és.

–Eeeh… està bé, maca, però com
te dius? Amb qui has vingut? –diu
en Momo.

–Em dic Eurínoma i Persefonea, i
també em dic Ògmeia, i també sóc
Àtropos i he vingut amb els meus
cavalls negres. Pels qui fugien de la
pesta vaig ser la Dalladora, però
per vosaltres seré l’Assegurança de
l’Univers, Nèmesi la Protectriu,
l’última vàlvula de seguretat abans
de l’esclat del Món, o sigui de la
carta final del Tarot. Sóc l’Euca

Psicopompa, la ineluctable
Hecatea, l’eumènide que despenja
els ajusticiats per la vida –fa mitja
reverència–, la vostra Reina i la
vostra servidora.

Quan aixeca la cara, el somriure
mostra una buidor absoluta només
comparable a la dels ulls, i una
tendresa irresistible. En Momo li
indica el camí.

–Milady, som a la vostra
disposició. Si ens voleu
acompanyar…

Passen per davant de la Reine
Vernunft, i la nena s’hi atura.

–M’agradaria quedar-m’hi.
Queden parats. Es miren,

esclaten riallades.
–Seria molt divertit –diu en

Momo–, però ja saps que ara no
pot ser.❋
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El judío de Nueva
York va néixer
com a tira per a
Forward, un dia-

ri jiddisch nord-americà.
Aquest origen s’evidencia
en la temàtica i en l’estruc-
tura narrativa, que es basa
en seqüències desenvolu-
pades com a escenes tea-
trals en què els personat-
ges, amb actituds estàti-
ques, expliquen la seva
peculiar història amb una
retòrica anacrònica, recre-
ació de la literatura oral.

Conseqüentment, els dià-
legs, matisats per filtres de
juganera ironia, aporten
grans dosis d’informació
alhora que empenyen de-
cisivament el relat.

El resultat és un conjunt
de petites narracions que
s’interrelacionen fins a
configurar una barreja de
retrat costumista i comè-
dia de l’absurd sobre la co-
munitat jueva al Nova York
del 1830, és a dir, sobre
una col·lectivitat minorità-
ria que cultiva la seva co-

hesió i identitat dins una
societat urbana, però fron-
terera amb els indis i amb
una natura gairebé verge.

En aquest univers ple
d’expectatives individuals
i col·lectives, i propici a la
confusió entre realitat i
fantasia, Ben Katchor dó-
na vida a una sèrie de per-
sonatges de personalitats
fortes i d’actituds i com-
portaments tan extrava-
gants com interessants
narrativament: un merca-
der de pells de castor que

idolatra la imatge d’una
actriu de teatre, un antic
carnisser kosher que des-
prés de viure al bosc es
passeja mig nu per la ciu-
tat, un cabalista que per-
segueix inútilment l’essèn-
cia dels sons, una comuni-
tat utòpica que reivindica
els poders de l’oxigen... I,
a més a més, aconsegueix
harmonitzar el ritme, con-
trarestar les inèrcies i re-
duir la natural tendència a
la dispersió dels relats que
els acompanyen.❋
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