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Ens arriba, pocs mesos des-
prés deL’africà, La música de
la fam, l’última novel·la del
premi Nobel J.M.G. Le Clézio

(Niça, 1940). La novel·la manté coinci-
dències amb l’anterior i amb l’eix cen-
tral del seu corpus novel·lístic. Mentre
L’africà era una evocació del seu pare,
La música de la fam és un homenatge
explícit a la seva mare, la seva vida al
París als anys trenta, la guerra, la misè-
ria, la fam, l’amistat amb una jove noia
russa escapada de la revolució bolxe-
vic i la fugida cap a Toronto.

Després de la mort del seu pare,
l’adolescent de tretze anys queda sota
la custòdia del seu oncle, un extrava-
gant adinerat provinent de l’illa Maurici.
Potser per l’extensió, per la necessitat
denarrar lesvicissitudsd’unperíodedi-
fícil, la novel·la resulta més carregosa
que L’africà, on generava una expecta-
tiva d’intriga per a la història. No obs-
tant això, la novel·la manté la consigna
que Le Clézio ha seguit al llarg de l’ex-
tensa obra, estreta del magnífic assaig
L’inconnu sur la terre: “Escriure només
sobre les coses que s’estimen. Escriure
per unir, per reunir els fragments de la
bellesa, i després recompondre i re-
construir la bellesa. Aleshores els ar-
bres que són a les paraules, les roques,
l’aigua, els llampecs de llum que són a
les paraules, s’encenen, brillen de nou,
són pures, enlluernen i ballen”.

La música de la fam m’ha recordat
El buscador de oro, també alguns mo-
ments d’Onitsha (Tusquets). Cal dir que
tota la seva narrativa ha estat marcada
per la monotonia, on els estels poètics
de les frases i els retrats d’estats d’ànim

El bolero del premi Nobel

No oblidarem mai
l’escena final de la pel·lícula
de John Huston El tresor de
Sierra Madre, el riure histèric
de Humphrey Bogart i la
interpretació estel·lar de
Walter Huston, pare del
director. El film estava basat
en la novel·la de l’enigmàtic
escriptor B. Traven. Albert 
Einstein va dir que seria el
llibre que s’emportaria a una
illa deserta. Traven va
escriure la seva cèlebre
novel·la en alemany i no se

sap ben bé on va néixer, tot i
que es creu que era nord-
americà de Chicago. Va ser
revolucionari a Europa
durant les revoltes de Munic
del 1918 i després de viatjar
per Àfrica es va instal·lar el
1930 a Mèxic, on va morir el
1969. Conservo la meva
edició anotada d’Aguilar,
també la que va traduir al
català Edicions del 1984 fa
deu anys. Ara, Acantilado en
presenta una traducció al
castellà i anuncia que

publicarà, així mateix, El
barco de los muertos. Alta
qualitat.

Una altra obra amb
bones recomanacions és El
principio y el final (Circe), de
la narradora i crítica
californiana Sylvia 
Brownrigg. L’obra ens arriba
avalada pel premi Pulitzer
Michael Chabon, que aquest
cronista considera el millor
narrador americà de la nova
generació. Amb el rerefons

dels conflictes dels Balcans
dels anys noranta, la
novel·la ens endinsa en la
problemàtica de les parelles
de manera intimista.

Els conflictes m’han
recordat un altre llibre
excel·lent, La filla de
l’amant (Bromera), de la
també americana A.M. 
Homes. Dues novel·les
sobre les noves relacions
per passar una intensa
Setmana Santa. Sols?❋

Literatura estrangera ❚

On és el tresor de Sierra Madre?

ens omplen com una alenada d’aire
fresc en una tarda tropical. La recrea-
ció de la vida de la mare té moments
culminants, com la descripció d’un
París amb poca llum: “Torna a veure el
carrer molt gris, el gris de París quan
plou, un gris que ho envaeix tot i t’entra
dins fins a fer-te plorar. El seu pare té el
costumdeburlar-sedel celdeParís,del
seu sol pàl·lid. Un comprimit d’aspirina.
Una hòstia de segellar. El sol de Mauri-
ci deu ser una altra cosa”. També resul-
ta reeixidaen la trama la relaciód’amis-
tat entre la protagonista i la jove russa,
a qui descriu de bon començament
amb geni: “Els ulls de la Xènia. Ella no
havia vist mai un ulls com els seus”.
Quan ens parla del color cendrós, de la
dolça tristesa, de la manera de pronun-
ciar el seu nom fricatitzant la lletra x
des del fons de la gola ens fa partícips
del destí de la història, ens hi involucra,
amb una malenconia que ens penetra
com el Bolero, de Ravel, que esmenta.

Comllegir Le Clézioen aquest temps
marcat per les presses? Lentament,
gaudint dels instants, valorant les fra-
ses dins el context temàtic o subrat-
llant-les perquè no ens abandonin
abans d’hora. És cert que el compo-
nent autobiogràfic, la idealització de
Maurici, el xoc amb el continent i l’equi-
libri entre la ficció i la poesia han dibui-
xat l’obra d’aquesta rara avis literària a
qui els suecs van atorgar el darrer
premi Nobel. És un luxe que en aquest
temps de misteris exotèrics i altres ba-
janades, la poesia encara marqui un
cert tipus de literatura. I que determi-
nats senyors siguin capaços de conce-
dir-li premis de tanta categoria.❋
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J.M.G. Le Clézio recupera la figura de la seva mare en la nova novel·la

Sylvia Brownrigg ens arriba
a través de l’editorial Circe
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