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Dubtes filosòfics

Si teniu contacte amb els Reis
d’Orient perquè us volten criatures
petites, feu un cop d’ull a una pàgina
web que respon a l’estrany nom de
Little.Che i cliqueu la mostra del doble
DVD dedicat a l’aigua i al foc. És un ball
de sensacions, repartides entre colors i
músiques i petites històries resoltes en
imatges reals i titelles i efectes, i tot
plegat és una meravella. Diu una de les
autores, Núria Murlans, que
l’experiència és estimulant per a bebès
i més enllà, fins a arribar als adults, i
m’ho crec perquè presenta un món
màgic, inconcret, suggeridor i ple de
sensibilitat. Ara bé, fem-li dues
crítiques. L’una, si aquest món només

s’expressa amb sons i amb música,
sense ni un mot, a què treu cap posar
el títol en castellà? Fóra bo que abans
d’estampar una tal cosa, l’autor/a
digués en veu alta: “Vaig a fotre una
mica el català perquè vull eixamplar el
meu mercat”. A veure com sona. És
injust però és real.

L’altra qüestió és filosòfica.
Volem infants estimulats, és clar que
sí, però ¿volem infants estimulats
mitjançant imatges? ¿Davant de les
pantalles? Segurament els primers
anyets són l’únic moment de la vida
que aquestes personetes són capaces
de viure sense aparells, sense

tecnologia, sense imatges projectades.
¿Hem de trencar aquest encís de vida
natural, que reprodueix bastant bé
–excepte pel confort– la vida de cent
anys enrere? ¿O tot plegat és un
artifici que la criatura s’encarrega
d’esberlar quan, a dos, tres anys es
queda bocabadada davant els
Teletubbies? Jo he estat sempre
favorable a criar la fillada sense
apartar-la gaire del que la societat
reclama i dóna: sense fer-los
extraterrestres per, diguem-ne, excés
de bones intencions. Els nens i les
nenes han de ser normals –passeu-me
aquest mot tan equívoc–, i a partir
d’aquí, mirem de construir el que sigui.

De manera que he tingut poca
tirada per les joguines didàctiques, la
televisió massa regulada i les lectures
obligatòries. Sóc partidària de les
males lectures, de la tria personal, de
la cultura com a elecció. El meu fill ha
llegit coses horribles, però ha llegit i
llegeix, i llegeix bé, ara que ja en té
l’edat. Però això és una loteria. Conec
famílies on un germà ho llegeix tot i
l’altre ni una lletra. Doncs tinguem
almenys el consol de saber que
l’illetrat rebrà els estímuls des de
dotzenes de pantalles interactives. O
sigui que potser sí que comencem a
entrenar-los quan encara són
bebès!❋

ANIMUSMOLESTANDI

PATRÍCIA GABANCHO

Si hagués sigut boxejador,
Richard Yates hauria gua-
nyat els combats per KO.
Aquesta és la sensació que

ens queda quan, enmig d’una anodi-
na situació casolana, ens llança un
cop contundent i ens deixa fulminats.
La devastació arriba com una malal-
tia latent, que tot ho arrasa. Yates va
patir l’american way of life després
de servir a l’exèrcit americà a finals
de la Segona Guerra Mundial i va
quedar amarat d’uns anys cinquanta
liderats pel general Eisenhower, amb
l’afegitó de la caça de bruixes del se-

Al carreró sense sortida
Novel·la❚ David Castillo

Leonardo DiCaprio i Kate Winslet protagonitzen la versió de ‘Revolutionary road’ dirigida per Sam Mendes
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Revolutionary
road

Richard Yates
Traducció: Josefina Caball
Edicions Proa
Barcelona, 2008
Preu: 20 euros
Pàgines: 320

Yates ens ofereix un
retrat demolidor de la
societat americana
dels anys cinquanta
a través de la vida
d’una jove parella
instal·lada en una
confortable
urbanització de
Connecticut. El somni
d’una vida burgesa es
converteix en
destrucció a la carta
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nador McCarthy. El primer va impul-
sar la caseta amb jardinet, l’Amèrica
suburbial de noves urbanitzacions
per col·locar la jove generació que
havia de renovar del país. No cal dir
que tots els somnis esdevenen mal-
son en algun moment. La primera
novel·la de Richard Yates, Revolutio-
nary road, seria un exponent, la crò-
nica d’aquells anys.

Proa ens l’ofereix en una excel·lent
traducció de Josefina Caball coinci-
dint amb la imminent estrena del film
de Sam Mendes basat en la novel·la.
La parella protagonista de Titanic en-

carnen la parella que Yates va fer ser-
vir per al seu combat de boxa casolà.
Som davant d’un narrador amb la
contundència del John Updike de la
sèrie Conill, amb l’ambientació deso-
lada de John Fante. Un gran mestre
que ha inspirat narradors com
Raymond Carver, Richard Russo,
David Hare, Joyce Carol Oates –que
va definir la novel·la com “la presen-
tació d’uns personatges a la deriva en
un món trist, gris i mortal”–, Kurt
Vonnegut –“El gran Gatsby del nos-
tre temps”– i Richard Ford, que sig-
nava l’epíleg de l’edició castellana a
Emecé amb opinions ben encerta-
des: “El consumat talent de Yates per
idear els detalls d’unes vides, la capa-
citat per inventar sentiments humans
plausibles abans que puguem expe-
rimentar-los, i el mestratge per tras-
lladar-los al paper”.

Alguns el vam conèixer per les tra-
duccions que editorials històriques
com Noguer i Ultramar havien fet
dels seus llibres. Sovint l’hem vist
com un mestre dels mestres sense
acceptar la llufa de ser un escriptor
per a escriptors. La primera novel·la
de Yates, que ell mateix va reconèi-
xer com la més bona, és un antídot
per al conformisme, el retrat natura-
lista i cruel de l’Amèrica autocontem-
plativa. Som davant d’un fresc en què
les dues criatures que el protagonit-
zen naufraguen en un escenari dis-
senyat pels mateixos que van perse-
guir comunistes i van inventar la dis-
suasió nuclear i la Guerra Freda.❋
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