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La dificultad de ser és l’ajustament de
comptes que Cocteau fa amb ell mateix,
amb el jo que va ser a l’època de l’esplendor
social i amb el jo que és en les angoixes del
present. L’autor de La sangre de un poeta
escriu aquest llibre mentre roda La bella y
la bestia. I el passat emergeix d’un mar
d’ombres per acabar donant a llum unes
singulars memòries, on les reflexions mo-
rals es combinen amb les literàries, i totes
aquestes amb l’evocació de personatges –
Apollinaire, Max Jacob, Jean Genet i tants
d’altres– del món de l’art i la literatura. La
dificultad de ser ens mostra un Cocteau poc
conegut, que tracta del dolor, l’amistat, la
mort i la frivolitat. Jean Cocteau (Maisons-
Laffitte, 1889-Milly-la-Forêt, 1963), poe-
ta, novel·lista, director de cinema i assagis-
ta, va ser un dels intel·lectuals francesos
més destacats del segle XX. Entre les seves
obres destaquen Los niños terribles, El
secreto profesional, Opium, La voz humana
o La vuelta al mundo en 80 días.

Jean Cocteau
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Tomeu Matamalas ens presenta dues histò-
ries separades per un segle, però que aca-
ben veient-se unides per una ciutat,
Manacor, per la música i per un enigma que
les acaba convertint en un intrigant joc de
miralls. D’una banda, la història d’Andreu
i Alícia, un amor sobre el qual pesa un
secret que podria ser perillós desvelar;
d’una altra, el relat de la vida de mossèn
Antoni Mascaró a través de les seves pròpi-
es memòries, que arriben a mans d’Andreu
en adquirir un antic harmònium.
Tomeu Matamalas (Manacor, 1952), prové
del món de la música i del dibuix, dos
recursos que combina des que tenia cator-
ze anys. A la literatura, tot i la seva dèria per
la lectura, hi arribà tard i de rampellada. Un
viatge a Florència li despertà l’antiga fasci-
nació que sentia pel Renaixement; alesho-
res escrigué uns textos que esdevingueren
la novel·la Les rares pedres fines (premi
Blai Bellver de narrativa 2003 de Xàtiva).
Bel Canto (premi de narrativa 2006 de la
vila de Lloseta) és la seva segona novel·la.
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Enric González va ser durant uns anys
corresponsal del diari El País a Nova York,
i en aquest magnífic llibre ens explica
sucoses anècdotes de la ciutat. En un estil
desenfadat i planer, narra com li va costar
déu i ajuda aconseguir un número d’iden-
tificació per poder comprar qualsevol cosa
a crèdit, el malson que suposa trobar un pis
en condicions a Manhattan, on es poden
menjar les millors hamburgueses... També
ens il·lustra sobre l’origen d’aquesta illa i
dels diversos barris que la componen, les
grans fortunes de la ciutat, l’aparició dels
primers gratacels, i de l’esport nacional
nord-americà per excel·lència, el beisbol.
Rememora l’11-S, que el va agafar a Was-
hington, així com les seves escapades amb
amics periodistes pels bars de Manhattan,
amics que van morir posteriorment als
conflictes bèl·lics d’Haití i l’Iraq. González
també ha exercit com a corresponsal del
mateix diari a Londres, París, Washington i
Roma, on viu i treballa a l’actualitat.
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Alison, una bella adolescent, és descoberta
casualment per un fotògraf que no triga a
arrossegar-la al món de la moda i la passa-
rel·la. De la seva natal San Francisco viatja
a Europa, on desenvolupa una carrera ful-
minant. El final de la seva trajectòria pro-
fessional coincideix amb el fracàs de la
seva relació amorosa, i Alison es trasllada a
Nova York per construir una nova vida. Allí
coneix Veronica, una excèntrica dona uns
quants anys més gran que ella. La seva
amistat sobreviurà no només al retorn d’Ali-
son al món de la moda, sinó també al
terrible descens de Veronica al llavors des-
conegut infern de la sida. Mary Gaitskill és
autora de Because They Wanted To, nomi-
nada al premi PEN/Faulkner el 1998. Els
seus relats i assajos han aparegut a The
New Yorker, Harper’s Magazine, Esquire i
The Best American Short Stories. Viu a
Nova York i ensenya escriptura creativa a la
Universitat de Syracuse. Amb Veronica va
ser finalista dels prestigiosos National Book
Awards i National Book Critics Circle Awards.
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Murakami, el tòtem

Haruki Murakami s’està convertint en una mena de guru literari
internacional, i, si segueix per aquest camí, acabarà desplaçant el mateix
Coelho –que molts dels seus lectors espanyols anomenen Coelo, com si
fos el maridet d’aquell cantant de la granja que es fa dir Koala, cosa que
encara fa més ràbia. Aviam, exagero molt, perquè Murakami és un
escriptor de soca-rel, i Paulo... En fi, Paulo és... ¿Com t’ho diria? Paulo
és Coelho. Molt Coelho. L’última novel·la d’Haruki Murakami –el nom i el
cognom al·literen, literaris– es titula Kafka a la platja. Per circumstàncies
alienes a la voluntat de qui subscriu, la vaig llegir en castellà, en la
traducció de Lourdes Porta –una traductora molt competent que, a pesar
d’això, incorre, una vegada i una altra, en la catalanada “saber mal”
(‘lamentar’). Bé, m’he empassat sencera la novel·la. I no m’ha agradat.
En molts capítols em passava com amb el rock progressiu (que vaig
deixar d’escoltar fa més de vint anys): m’anava posant progressivament
nerviós. I no únicament no m’ha agradat, sinó que hi ha una cosa que em
fot molt: davant Murakami ningú no gosa dir mitja paraula de mal. Jo
només n’havia llegit Tòquio Blues (Norwegian Wood), que sí que m’havia
agradat, i molt. Em diu un amic que Murakami és més això d’ara, aquest
Kafka a la platja tan fantàstic i new age, que no pas aquell de to més
realista de la novel·la que acabo d’apuntar. Doncs no hi tornaré, ho sento.
Per molt que els crítics en diguin meravelles com les que apunten,
ditiràmbics fins a la caricatura. Cony de narrador pop! La novel·la,
complexa i fabulosa, en el pitjor sentit del terme, té, però, una gran idea:
¿com podem estimar una dona tal com era als quinze anys, tenint-ne,
com en té ara, més de cinquanta? Molt fàcil, fent un salt en el temps. En
aquest salt, en aquestes corredisses lisèrgiques endavant, endarrere,
amunt, avall, un personatge de seixanta anys que als deu va quedar
tocat (vull dir, tonto rematat) per un fet que no s’arriba a aclarir del tot
enraona amb els gats; una pedra molt buscada pot conduir a realitats
paral·leles només que la trepitgis, i la veu de la consciència del prota-
gonista s’encarna en un personatge torracollons i insuportable.
Abduccions vàries i manierisme en els episodis de sexe. Si us va tot
això, hi xalareu com uns animals (apunteu-vos-hi, seguidors de Tolkien
i de la mare de Harry Potter). Si no, val més que ho deixeu córrer: hi
perdreu el temps. I els calés. Per mi és una colossal presa de pèl.

2. El dijous 7 de setembre de l’any passat, el diari espanyol El País –
independiente (sic) de la mañana– va entrevistar Sergi Pàmies per
l’aparició del seu llibre Si menges una llimona sense fer ganyotes. El
titular era: “Tot text és susceptible de ser reduït a la meitat”, que l’escriptor
explicava en el cos de l’entrevista (jo hi anotaria: tot, menys el títol,
Sergi). Això mateix, Pàmies ho va dir, del dret i del revés, en altres
mitjans. El mateix diari espanyol, independent (sic!) del matí, ha
entrevistat, més recentment, Pere Guixà –autor de No pots no sentir-ho
(11 de gener de 2007). El titular: “Un conte se la juga amb una frase de
més”. Bé, no és que no hi estigui d’acord, amb el Pere. La frase em
sembla, però, cridanera i efectista, impossible d’aplicar, perquè en
qualsevol conte, fins de Txèkhov, sempre hi trobem una frase de més. A
més, ell tampoc no es pot dir que s’apliqui gaire la lliçó en els seus
contes –interessants, sempre suggestius: molt sovint, els seus relats, o
contes, es recreen en aspectes menors de la història que miren d’explicar,
cosa que als amants del detall ens fa fregar les mans d’alegria, però
que, ben mirat, genera un nombre discutible de frases sobreres. En
aparença, Pàmies i Guixà diuen el mateix. Però només Pàmies s’ho apli-
ca obsessivament en la pràctica narrativa (no sols en la pràctica de
contestar les preguntes d’una entrevista). Dit això, tant Pàmies com Guixà
són excel·lents contistes.

Mary Gaitskill




