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Històries de la dolça terra Crítiques

ue fins fa gaire no hi hagués cap llibre d’E. L. Doctorow traduït al ca-
talà era una manca imperdonable. Per fortuna una de les nostres millors edito-
rials, Edicions de 1984, i un dels nostres escriptors més sòlids i audaços, Julià de
Jòdar, hi han posat bon remei amb l’edició de dues de les seves obres, La gran
marxa i Històries de la dolça terra, la que avui comentem. Doctorow és sens dubte
un dels grans autors de l’actual literatura nord-americana; a ell devem Ragtime,
tal vegada el seu llibre més celebrat, i en el qual va basar-se la pel·lícula que
Milos Forman va estrenar amb gran èxit l’any 1981. Tampoc Històries… se sal-
varà d’una adaptació cinematogràfica, però, ja que de Jolene: una vida, un dels
contes més destacats d’aquest aplec, n’està a punt d’estrena als Estats Units una
versió filmada. Un cop llegides aquestes cinc històries no ens queda més remei
que fer una bona capada, sobrada de complaguda admiració. L’art de Doctorow
és vast i poderós; Històries… constitueix un retrat bigarrat de diversos aspectes
de la vida americana, sentida a través de la turbulenta experiència d’individus
marginals, tots empesos per la lluminosa quimera del somni americà; l’autor ens
parla de lladres, d’assassins, de segrestadors: tots malfactors, sí, però que es
mouen empesos per una rara innocència. Aquestes cinc històries podrien enten-
dre’s com a variacions sobre el mateix tema: el de la identitat de l’home nord-
americà del darrer canvi de segle, i el de la seva recerca d’un sentit amb què om-
plir-se a si mateix en una societat com la que Doctorow ens retrata, on és tan
senzill robar o matar com comprar-se un gelat. Cada una d’aquestes cinc histò-
ries descriu una fosca atmosfera individual o col·lectiva, un petit entorn verte-
brat per accions criminals, empeses per unes condicions que tant podrien por-
tar a la santedat com a la infàmia. Una casa a les grans planes ens és narrada pel
fill d’una dona que s’estableix com a grangera a Illinois, des d’on administra la
propietat a base de desfer-se dels homes que volen participar-hi com a socis;
Baby Wilson és la història d’una jove parella que s’emporta un nadó de l’hospi-
tal i comença a fugir de la justícia, el relat d’una escapada i de la trobada de la
pròpia identitat; Jolene: una vida explica les aventures mundanals d’una noia
preciosa i molt ximple, viuda i malcasada amb homes de diferents estatus, final-
ment maltractada, mare refusada, ballarina, cambrera i prostituta ocasional, i tal
vegada futura actriu de Hollywood. Walter John Harmon agafa el títol del guru
d’una secta religiosa, decebut per les seves pròpies creences, però capaç de can-
viar la vida de tothom. Nen, mort, al roserar aixeca un simbolisme dolorós sobre
la mentida en les altes esferes del poder americà: un inspector de l’FBI investiga
la mort d’un nen de sis anys, trobat després del sopar dels Premis Nacionals de
les arts. Ens trobem davant d’una obra molt dinàmica i vigorosa: Doctorow es
fa ressò del més decisiu dels seus personatges, i és així com aconsegueix portar-
nos fins al nucli més viu dels valors americans: l’èxit, el poder, el sexe, els diners,
la fantasia imparable a què aboca Amèrica entra a cada una de les seves criatu-
res i les empeny sempre a anar més enllà, amb la felicitat assumida de què tot és
sempre possible. Fins i tot quan cometen el crim més atroç ho fan amb alegria,
com si es tractés d’una de les possibilitats més franques de la seva llibertat. La
prosa de Doctorow és d’una agilitat impetuosa, concisa però capaç d’apropiar-
se dels detalls més reveladors, especialment hàbil en els diàlegs. Amèrica batega
ens aquests contes, la seva fe, les seves mentides, les infinites possibilitats del
que proposa, el deler pels diners i les propietats, la hipocresia i l’espectacle de
tot, la cerca d’un lloc i d’un sentit: el que és fonamental i empeny els personat-
ges d’aquests cinc relats excel·lents és la mateixa sang que palpita en la terra
dolça, en l’Amèrica amarga i gran amb què Doctorow aconsegueix fer-nos es-
tremir.
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(Nova York,1931) arriba per primer cop a la llengua catalana amb aquest lli-
bre i amb La gran marxa (Edicions de 1984, 2007). Algunes de les seves
novel·les s’han portat al cinema: The Book of Daniel (1971) per Sidney
Lumet, Ragtime (1975) per Milos Forman i Billy Bathgate (1989) per Robert
Benton. Recentment, se n’ha editat un recull d’assaigs sobre literatura i
creació, Creadores: ensayos seleccionados 1993-2000 (Roca, 2007). Pel títol,
original del 2005, que comentem va obtenir el Premi PEN/Faulkner 2006 i
el III Premi Internacional de Novel·la Històrica Ciutat de Saragossa. La
mateixa editorial anuncia una pròxima publicació de Ragtime.
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