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Avril Lavigne i
Kylie Minogue
han inspirat
fragments de la
novel·la de Cave
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F
avintanyselmú-
sicaustraliàNick
Cave (1957) de-
butava en el
camp de la no-
vel·la amb una
inquietantfaula,
Y el asno vio al

ángel, que aquí ràpidament va
traduir al castellà la valenciana
Pre-Textos. Tots el seguidors
d’aquestgenide l’afterpunk vam
quedar astorats davant el poder
hipnòtic de l’obra, gairebé cinc-
centes pàgines en què àngels i
criatures amb malformacions
com a conseqüència dels inces-
tos ens introduïen en un univers
apocalíptic i barroc, una sòrdida
història sobre el dolor amb els
clímaxs asfixiants del sud dels
Estats Units. Cave havia sobre-
viscut al seu particular calvari
amb l’heroïna i aterrava al Bra-
sil, tenia un fill i apostava d’una
manera decidida per l’art en
comptes de l’autodestrucció.

Y el asno vio al ángel és una
novel·la gòtica, amb una banda
sonora que ben bé podríem es-
coltar amb les composicions agi-
tades del mateix Cave amb els
Bad Seeds, o amb els Joy Divisi-
on o els Bauhaus. Com un dra-
paire dels sentiments, Cave ofe-
ria una novel·la que havíem de
valorar independentment del
context del rock i els seus profe-
tes. Tenia entitat, veu pròpia i es
llegia com un llibre de culte. No
cal ser un savi per adonar-nos
que darrere Bob Dylan, Paul Si-
mon i Leonard Cohen hi ha bona
literatura. Cave també és un
mestre a explicar-nos històries i
la segona incursió en la narrati-
va, La mort d’en Bunny Munro,
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n’és una bona mostra. Ambien-
tada en els escenaris on es mou
Cave actualment, entre Londres
i Brighton, la novel·la està prota-
gonitzada per un representant
de cosmètics obsedit pel sexe.
En la seva peculiar deriva per
llits d’hotel o en un Fiat Punto,
des de les primeres pàgines se’ns
descriuen els interessos imodus
vivendi del protagonista.

Després d’una escena de sexe
gairebé com a pròleg, el suïcidi
de la seva dona deixa el perso-
natge principal en estat de xoc.
A partir de l’experiència, Bunny
Munro–elmateixnom
que Bugs Bunny–
continua la peregri-
nació acompanyat
del seu fill de 9 anys,
un prodigi capaç de
saber-se les capitals
del món i d’adaptar-
se a les situacions in-
versemblantsonvaa
petar amb el seu
pare i els seus amics.
La mort de Bunny
Munro, digui el que
digui la propaganda
editorial,noespot lle-
gir com una novel·la
eròtica, ni tampoc cò-
mica. Seria com defi-
nir Graham Greene com a
autor de novel·la policíaca o d’es-
pies. Tot i ser explícit el tracta-
ment del sexe, la sensualitat
quedafora,noexcita.Lanovel·la
és un assalt a la luxúria i es pot
acostar a les obres d’anticipació
d’Anthony Burgess i James Ba-
llard. Com si assistíssim a una
distopia, el relat podria associar-
se a la descarnada visió dels ho-
mes de la picaresca i a un cert ni-

hilisme, que Cave no s’ha cansat
mai de reivindicar. Com Greene,
Cave narra amb commoció i iro-
nia una història realista i violen-
ta, on els rerefons sinistres i exò-
tics no deixen de ser víctimes
d’un destí hostil. La novel·la po-
dria considerar-se d’entreteni-

Les col·laboracions entre Nick Cave i Kylie Minogue podrien donar
per a un remake de La Bella i la Bèstia. Veure la diva en les aigües
com una musa prerafaelita cantant amb Cave una versió de Where
the wild roses grow va ser un trauma per a més d’un seguidor del
sorprenent músic australià. El contrast és interessant i les peces
conjuntes funcionen. Ara Cave ha tornat a inspirar-se en Minogue en
nombrosos fragments de La mort d’en Bunny Munro. Per exemple,
esmenta “l’oda a la sodomia” de Kylie o evoca els seus pantalonets.
En un altre moment, cita un blog per dir que es insaciable i que es
deixa anar com un animal salvatge. Entre una altra de les aparicions
subratlla els “gemecs” de la cantant. Malgrat la insistència amb la
Minogue, la luxúria apareix amb el nom propi d’Avril Lavigne,
singularment la seva vagina: “En Bunny deixa de pensar en el cul de
la Sabrina Cantrell, comença a imaginar-se com deu tenir el cony i no

tarda gaire a visualitzar la vagina de l’Avril Lavigne. Està
gairebé segur que l’Avril Lavigne posseeix la

mare de totes les vagines...”. La
voluptuositat de les dues artistes té el
contrapunt en la imatge de Céline Dion,
“un conegut semental de la zona va perdre
la potència després d’assistir a un concert
de la Céline Dion. Ja no se li aixecava”. Un
altre dels aspectes que criden l’atenció són
les cobertes. Mentre les edicions anglesa i
americana mostraven un conillet blanc de
peluix en al·lusió al protagonista, l’edició
castellana de Global Rhythm té l’explícit
quadre L’origen del món, de Gustave
Courbet. La catalana d’Empúries dissimula
amb una versió inspirada en el quadre, però
amb calcetes roses.

els versos de les cançons com en
lesnovel·leso lespetitesobreste-
atrals, té un valor destacable.

La desesperació en la desven-
turada marxa endavant del pro-
tagonistam’harecordatelConill
de John Updike o les meritòries
novel·lesdeJohnFanteideChar-
les Bukowski. Cave és, però, més
ràpid,comsileslliçonsdelnoupe-
riodismeidelrockhaguessinim-
pactatenlasevamanerad’enten-
drelaliteratura.Potserlagrandi-
ferènciaseriad’índolemoral.Les
criatures urbanes de La mort
d’en Bunny Munro avancen cap
al sexe i la mort sense frens. El
protagonistanoéscapaçnidesal-
varladonaenelpuntdeconflicte
ons’inicia l’obra.L’escenari dela
immensa farsa de les seves vides
podrien ser les espirals de cocaï-
na,alcohol isexeonrecauenuna
vegada i una altra els personat-
ges. El narrador admet aquesta
manca de compromís amb la
vida: “Parla de l’essència de
l’amor i de la por que li feia, de
com l’esgarrifava la sola existèn-
cia d’aquest sentiment i l’empe-
nyiaafugirespantat, i,ambgotes
de transpiració vermelles a les
mans,explicaelsuïcididelaseva
dona i la seva pròpia responsabi-
litatenaquestamortespantosa”.
De fet, Bunny Munro pateix les
fantasmagòriques reaparicions
delasevadona.Éselpenediment
unamaneradedonarrelleualpe-
cat? M’agrada la posició poc pie-
tosadeCave, lamancademiseri-
còrdiailaimplicaciódinsdeltext.
La lectura fa mal, ens regira les
emocions. Només per això el lli-
brejaresultamésquerecomana-
ble. També per la traducció ex-
cel·lent de David Fernàndez.❋

ment o un
pal·liatiu per

engrandir la lle-
genda de l’autor,

però la narració va més enllà: té
força iconvicció,suggestionatot
i ser en molts moments òbvia i
previsible. El conductisme mou
com titelles els personatges, ben
definits, especialment el nen,
amb detalls descriptius de mes-
tre. Amb una manera de narrar

convincent, descripcions pu-
nyents i diàlegs espontanis,
Cavehatraçatunanovel·laanta-
gònica de la bíblica i fosca Y el
asno vio al ángel. I ho ha tornat
a fer bé. Si algunes de les seves
cançons sovint ens remeten a la
còpia, més o menys encoberta
–podríem definir Cave com un
Cohen estrident, cal dir que com
a baladista té un talent innega-
ble–, la seva literatura, tant en

De les
portades
a Kylie
Minogue,
Avril
Lavigne i
Céline Dion

La segona incursió de Nick Cave a la novel·la, ‘La mort d’en
Bunny Munro’, narra la desesperada cursa cap al no res d’un
protagonista que, empès pel sexe i les drogues, perd la dona,
afectada per una depressió. El viatge no tindrà marxa enrere.
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