
Qui sóc? D’on vinc?

Novel·la familiar Crítiques

ohn Lanchester es preparava per assistir al funeral de la seva mare quan
li van fer una confessió familiar: aquella dona era més gran del que deia, havia fal-
sejat la data de naixement. Algunes insinuacions i els detalls de determinades
anècdotes semblava que tampoc quadraven. “Crec que sempre havia estat cons-
cient que hi havia coses que no m’havia explicat ningú, però no tenia idea de fins
a quin punt. (…) Volia conèixer la història, i el significat de la història –o el que
significa per a mi ara, si més no”. Així va començar una aventura detectivesca entre
cartes, fotografies i un fabulós bagul de la iaia que ha donat com a resultat Novel·la
familiar.

L’autor es remunta als avis materns, que van pujar vuit fills en un llogarret
irlandès tenallat per la fam i unes dures condicions de vida. La Júlia, la més gran,
va abandonar els estudis per entrar a un convent, encara que passat un temps va
decidir tornar enrere, a desgrat de la família. Diverses decepcions la van abocar
posteriorment de nou a la vida religiosa com a missionera. En la novel·lesca histò-
ria de sa mare, Lanchester emfatitza els detalls: la quantitat de peces de roba de
l’hàbit obligatòries inclús en els rigors de la xafogor tropical, la posició submisa de
la dona en el món religiós catòlic, els cabells que es deixa créixer d’amagat quan
decideix que ha de deixar l’ordre o les cabòries per aconseguir roba seglar per tor-
nar a casa ja que el vot de pobresa l’obligava a no posseir res a títol personal. I són
aquestes pinzellades, moltes en la veu de la Júlia a través de cartes i notes, les que
més interès susciten en el relat perquè traspuen intimitat, veritat i sentiment.

Pel que fa a la branca paterna, els avis Lanchester van traslladar-se amb el seu
únic fill, Bill, de Rhodèsia a Hong Kong (dos continents dins un mateix imperi
colonial), on l’home es va establir com a dentista. Allà els va atrapar la Segona
Guerra Mundial. En Bill, que tenia catorze anys, va ser evacuat cap a Austràlia (un
altre territori de sa Majestat) abans de la invasió japonesa però els seus pares s’hi
van quedar i van restar dos anys dins un camp d’internament. Durant més d’un
any no van saber res els uns dels altres.

Finalment arriba la trobada entre el fill del dentista, convertit en treballador de
banca, i l’exmonja, que va decidir començar una nova vida i reinventar-se i va
adoptar un altre nom i data de naixement. També la vinguda al món del petit John
va haver de ser “reconstruïda” per no delatar que tenia lloc només sis mesos des-
prés de la boda. Aquest diferencial constant d’informació i la multiplicitat d’iden-
titats anirà sempre lligat a la por de la Júlia a ser descoberta.

Novel·la familiar supera els llibres de memòries projectant-se com una narració
sobre una dona que lluita per esquivar l’infortuni i un catàleg de diferents relacions
paternofilials. Ens adverteix sobre la volatilitat de la veritat en què se sustenten les
relacions humanes sense alliçonar. Només vol comprendre; amb sensibilitat però
sense sentimentalismes. El narrador implicat sap prendre distància: si ha de par-
lar de les dures condicions de la vida a la Irlanda de 1920 prefereix esbossar-les
sense efectisme mentre llança una mirada severa a la narrativa “ancorada en la
queixa permanent” amb una referència explícita a Frank McCourt. El llibre gua-
nya en vitalitat amb comentaris espontanis i desenfadats (per exemple, com veure
Abyss va ajudar John Lanchester a superar els atacs d’agorafòbia que patia mentre
cuinava El refinament del gust) o quan interpel·la el lector: “El 7Up amb una culle-
rada de gelat de vainilla. Tasteu-lo, no he vist mai cap nen que no li agradi.”

El volum mostra la fi d’aquella pseudoglobalització que era el món colonial i
l’evolució dels costums en més d’un segle. Si avui ja costa salvar l’agenda a cada
canvi de mòbil i als nostres pisets no hi ha lloc per als baguls plens de records, a
partir de què s’escriuran les novel·les familiars del futur? Potser hem d’anar tro-
bant el punt romàntic a les còpies de seguretat?
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John Lanchester (1962) és un escriptor i periodista britànic nascut a Hamburg.
Va passar la primera infantesa a Àsia (Calcuta, Rangun, Brunei, Hong Kong)
encara que va formar-se en un internat anglès i a la Universitat d’Oxford. Ha
estat ressenyista de llibres, crític gastronòmic per a The Observer i editor a
Penguin.Va debutar com a narrador amb El refinament del gust (1996), sorpre-
nent novel·la negra amb un gastrònom erudit de cops amagats, que li va valer
diversos premis. Li seguirien Mr. Phillips (2000) i El port de les aromes (2002,
premi llibreter 2005), ambientada al Hong Kong de la dècada de 1980. A
Novel· la familiar (2007) recupera els seus orígens biogràfics. Edicions 62 publi-
ca la seva obra en català i Anagrama en castellà.
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