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na història molt digna, bona i tot, explica-
da de mala manera. O explicada, més aviat, per
sorprendre, per agradar. Perquè, en girar la darrera
pàgina, acabis dient “que bonic”, i a sobre allarguis
molt la i de bonic. Aquest és el resum. Si tens pressa,
pots deixar-ho aquí. Llegeix la novel·la, però, i si et
sembla confirma’m que tinc raó o cus-me a puntades
de peu. Segurament, no tindràs necessitat de matxa-
car-me amb la puntera de les teves botes.

Molts han elogiat aquesta segona novel·la de
Nicole Krauss. L’han situada en l’òrbita de Paul
Auster (i sí: hi ha intervencions de l’atzar; hi ha
personatges que no tenen altra feina que seguir pistes
de fantasmes, perdedors de mena que es compadei-
xen d’altres que encara ho són més; hi ha jueus de
Brooklyn, per descomptat; hi ha llistes interminables
de tonteries que algun personatge ha de recordar, i
fins i tot hi ha un homenatge a la mateixa màquina
d’escriure –una Olympia– que fa servir el marit de Siri
Hustvedt). Per la contrasolapa, sabem que Joseph
Brodsky va animar una jove Nicole Krauss a escriure
poesia. A la faixa promocional, Coetzee dedica a
aquesta història unes paraules molt elogioses. (Paulo
Coelho encara no s’ha pronunciat sobre el llibre. Però
segur que li agradaria, si tingués temps de llegir i el
llegís.) El vent de cara. La fama. La vie en rose.

La història de l’amor té un títol molt presumptuós:
es correspon, de fet, amb el títol d’un llibre d’un tal
Leo Gursky, jueu polonès emigrat als Estats Units,
que a les primeres pàgines se’ns mostra vell, cansat, no
s’aguanta els pets (tot i que un té la sensació que ens
acabarà enterrant a tots). Els fragments citats d’aquesta
mena d’apòleg al·legòric són insuportables. Però això
no té cap importància. El que és rellevant és que
Gursky confia el manuscrit del llibre a un amic, que,
per amor, el trairà. Per amor, ho dic bé. L’amic sense
escrúpols, convençut que La història de l’amor és un
llibre màgic i meravellós, engaliparà una noia fent-se
passar per l’autor (enamorar algú amb les pàgines que
coneixem d’aquest llibre se m’acut que deu ser tan
difícil com divertir-se amb el joc del Madrid de López
Caro).

Gursky, però, també està enamorat. És molt jove,
encara viu a Polònia, i l’afortunada és una noia que
esdevindrà el gran amor de la seva vida (tot, en
aquesta novel·la, està cridat a ser subratllat o destacat
amb la negreta o inflat amb lletres capitals). Però la
noia emigrarà a la Terra de Promissió americana,
amb un bombo firma Gursky que en el moment
d’anar-se’n encara no es nota. El fill de Gursky
acabarà convertit, esclar, en un escriptor nord-ame-
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Nicole Krauss (Nova York, 1974) es va criar
a Long Island i, durant la seva adolescència,
va viure un any a Ginebra. Graduada per la
Universitat de Stanford, va fer els seus estudis
de postgrau a Oxford i al Courtauld Institute
of Art de Londres. Krauss va començar
dedicant-se principalment a la poesia. Aquest
llibre, la seva segona novel·la, serà portada al
cinema per Alfonso Cuarón.
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ricà d’èxit. Son pare no el coneixerà mai personal-
ment, però li seguirà la pista. Fades i fantasmes, tants
com vulgueu.

Gursky d’una banda, doncs. L’altre gran perso-
natge de la història és una noieta que segueix la
singladura atzarosa i capritxosa del llibre La història de
l’amor. Resulta que es diu Alma, com la protagonista
d’aquell llibre. I és que els pares de l’Alma adolescent
també van quedar fascinats pel llibre. I ella vol saber
per què. Gràcies a la tenacitat d’aquesta joveneta
acabarem coneixent qui és Leo Gursky. Quina ha
sigut la seva vida. Qui és l’amic que el traeix. Qui el fill
de Gursky. Enginyós, sens dubte. Unes quantes
pàgines que s’acosten força a l’emoció (al final, sobre-
tot, quan es troben el vell i la noieta). Algunes de
pastades en la més pura frivolitat. Moltes més que
voregen l’ensopiment i, sovint, el malson. ¿Què no
m’agrada, de la novel·la de Nicole Krauss? Per fer-ho
gràfic, ho enumeraré. Una llista com la que la mateixa
Krauss fa redactar a Alma Singer o a l’il·luminat de
son germà.

1.No em convenç gens la prosa de la Krauss. És
una prosa feta per agradar (hi insisteixo). Ni preciosa,
no és. Molt ridícul que faci servir connectors com
“però” aïllats, amb la idea de “crear estil”.

2.No suporto que doni una gran quantitat d’ex-
pressions en jiddisch i de conceptes hebreus sense
traduir. Com si tots n’haguéssim de conèixer el
significat. I que consti que no sóc gens antisemita,
sinó més aviat al contrari.

3.No puc –literalment: no puc– amb el desig de
transcendència que tenen els personatges de la Krauss.
Una transcendència, per mi, vàcua. Són individus que
creuen fermament en la causalitat.

4.No em tiren avall tantes i tantes digressions
inútils, absurdes. Tant de mimetisme austerià –en el
pitjor sentit del terme austerià. Si només mengéssim
conill, ens moriríem (un dels molts ensenyaments
que ens transmet la repel·lent de la protagonista).

5.La senyora Krauss dedica el llibre al seu com-
pany, Jonathan Safran Foer, famós escriptor, i als seus
avis, “que em van ensenyar el contrari de desaparèi-
xer”. Fins aquí perfecte. Els avis, ens els ensenya en
fotografia: quatre fotos, que componen un petit san-
tuari familiar. La pàgina queda, amb les quatre fotos
emmarcades, com un raconet de cementiri.

Sóc conscient que molts d’aquests detallets llistats
quemés aviat em repugnen poden semblar collona-
des. Potser sí. Però marquen el to de la narració, de
l’ambició literària de Nicole Krauss. Literatura sensa-
cionalista, en dues paraules.
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