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Em va agradar la precisió
sobre l’espiritualitat que va
fer el crític Cándido Pérez Ga-
llego parlant de la narrativa

de Toni Morrison. Encara no havia gua-
nyat el premi Nobel, però les seves
novel·les ja s’erigien per l’originalitat en
una de les muntanyes altes de la litera-
tura nord-americana. Afegia Gallego
que el món místic, espiritual, que dibui-
xa la narradora, té alguna cosa a veure
amb la renúncia als altres: “Per aquest
motiu torna a les comunitats petites,
extreu els valors vells i cerca en confins
allunyats de la soledat el suport per
comprendre la necessitat de fantasia
que l’home té”. No cal ser un expert en
literatura per associar-la a Thoreau
–mai prou reivindicat–, a Hemingway o,
fins i tot, als mestres de la novel·la post-
moderna o al Philip Roth més íntim.

Si hi ha una cosa clara és que Morri-
son –amb Nobel o sense– juga a les
grans lligues. Si hagués sigut jugadora
de bàsquet, seria a la NBA. La seva lite-
ratura mostra, a més, una gran cohe-
rència des del començament dels se-
tanta. I obres comSula, La cançó de Sa-
lomó, Jazz, Beloved i Amor –per
esmentar-ne les més conegudes– ens
hanmostrataquestuniversambvolun-
tat de ser diferent, i potser esquiu.

Per resumir direm que Sula és el re-
trat del retrobament d’una amistat;
Jazz, una història de passions que em-
paiten fins a l’assassinat; La cançó de
Salomó, una epopeia a través del viat-
ge; Beloved, guanyadora del premi Pu-
litzer, una novel·la on tracta explícita-
ment el tema de l’esclavitud; i Amor, la
història de dues dones que estimen el

Una benedicció literària

Sempre és estimulant la
lectura de llibres que
t’obren la percepció cap a
nous territoris. I més quan
ho fan des de la proximitat.
Associat a l’anomenat
realisme brut, els contes de
Tobias Wolff –com els dels
seus companys i amics
Raymond Carver i Richard 
Ford– ens acosten a les
petites històries quotidianes,
a la gent que viatja en
transport públic o en cotxes
de segona mà. La Magrana

publica ara Comença la
nostra història (Alfaguara en
castellà), una antologia
personal de 21 contes ja
publicats, revisats i corregits
per l’autor, i 10 d’inèdits. Al
pròleg del volum, de
gairebé 500 pàgines, Wolff
diu que mai no ha
considerat les històries com
a textos sagrats: “Si jo veig
que un fragment és pesant i
superflu, també ho veuràs
tu. ¿I per què hauria de fer-
te abandonar la història

amb una irritació que jo
podria haver previngut?”.
Amb el seu estil directe i
despullat, Wolff ha poetitzat
com ningú el dia a dia de la
vida moderna.

No queda més remei
que complementar Wolff i
Morrison amb un altre
escriptor de primera com el
sud-africà J.M. Coetzee,
premi Nobel del 2003.
Mondadori li publica la seva
primera novel·la, Tierras de

poniente, i Mecanismos
internos, una selecció de
ressenyes, breus assajos i
pròlegs. Publicats durant el
primer lustre del nou segle,
són una bona radiografia de
l’estat de la literatura, així
com dels gustos,
preferències i, fins i tot,
fòbies del novel·lista.
Aquests mecanismes són
una delícia, tant per la
manera d’explicar-los com
pels dots d’observació d’un
escriptor irrepetible.❋

Literatura estrangera ❚

Relectura de Coetzee i Tobias Wolff

detalls, en la discriminació i en la injus-
tícia, tan arrelades a la nostra societat,
no només a través del racisme sinó del
classisme. La societat encara no ha ac-
ceptat els principis de l’igualitarisme
sinó que viu instal·lada en l’autoritaris-
me sota diferents formes de control.

En aquesta magistral novel·la, de
grandesa faulkneriana, sobre l’esclavi-
tud hi trobem de tot, des d’una intel·li-
gent utilització del punt de vista fins al
canvi de personatge narrador, sempre
amb el fil conductor de la més jove de

les nenes arribades a la casa d’una pa-
rella de colons, ell provinent d’Holan-
da. Tot preparat perquè la història no
interfereixi en el detall, l’anècdota, el
plaer de la lectura. És més doctrinària
la bellesa que una consigna o una rei-
vindicació. Des de la sortida de la casa
de l’amo, filla il·legítima amb la cuinera,
la narradora ens ensenya tots els ra-
cons d’un territori inhòspit, des de la
casa del terratinent arruïnat d’origen
portuguès, que és el seu pare, fins a les
morts massives d’esclaus africans a
causa de les malalties, descrites amb
vigor i sense efectismes. Després de la
mort del nou amo, la malaltia greu de
la senyora obliga la protagonista a ini-
ciar una recerca d’un jove negre lliure,
del qual està enamorada, perquè torni
per curar-la com ho havia fet amb una
de les seves companyes. Sense propie-
taris, les tres noies estarien exposades
al pitjor destí. Plena d’intensitat i de po-
esia, la novel·la resulta fascinant per la
subtilesa com afronta temes tan durs
i, alhora, per la sensació de llibertat,
de frescor, de vida. La imatge d’un cér-
vol a la muntanya, les sensacions de
l’amor de la protagonista, els records
de les altres dues noies –una amb evo-
cacions africanes i l’altra retardada–,
la construcció de la casa dels propie-
taris, adquireixen la dimensió èpica i
simbòlica de les novel·les de Morrison,
però suggereix encara més.

En un excel·lent assaig sobre Toni
Morrison, Àngels Carabí va destacar la
valentia de l’escriptora en retornar a la
raça afroamericana la seva identitat
perduda. Una benedicció és una obra
mestra de les seves obres mestres.❋

mateix home. Una benedicció té ingre-
dients de totes aquestes novel·les, però
va més enllà, temàticament i estilística-
ment. No exagero dient que podria
tractar-se de la seva millor novel·la. Co-
incideixo amb la propaganda editorial
i alguns diaris que han dit que Una be-
nedicció és “juntament amb Beloved,
una de les obres més inoblidables de
Toni Morrison”. A més, provoca en el
lector la mateixa sensació que el seu
títol. Ambientada en els inicis de l’escla-
vitud als EUA, Morrison ens situa en els
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Nascuda a Ohio el 1931, Toni Morrison va aconseguir el premi Nobel el 1993

Tobias Wolff reuneix 21 relats
publicats i 10 d’inèdits
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