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Encara no m’estimesCrítiques

primer cop d'ull, Encara no m'estimes, primera obra de Jonathan
Lethem que es tradueix al català, segueix la previsible història d'un grup de
música, des dels inicis vacil·lants en què ni tenen nom ni han fet mai cap con-
cert fins al seu brevíssim flirteig amb una certa popularitat. Lethem, conscient
des del primer moment dels perills que un esquema tan conegut comporta,
omple de seguida la novel·la d'històries col·laterals que inclouen tots els mem-
bres de la banda. La baixista, Lucinda, treballa en una galeria d'art que duu a
terme una performance consistent a recollir les queixes de tothom que hi vulgui
trucar; el cantant, Matthew, segresta un cangur del zoològic on treballa per alli-
berar-lo del que considera que són uns tractes inadequats; la bateria, Denise,
treballa en una mena de sex-shop i és la consciència de les aspiracions al profes-
sionalisme del grup, i el guitarrista, compositor i geni ocult del col·lectiu,
Bedwin, viu ofegat per una timidesa quasi patològica que el tanca a casa i el fa
repassar una vegada i una altra la mateixa pel·lícula, Desig humà, de Fritz Lang.
Tot sembla destinat a la paràlisi fins que apareix el queixós, un assidu a la línia
de queixes on treballa Lucinda. El queixós és original i divertit, i les seves refle-
xions de seguida s'emparen del cap i el cor de la baixista, que les utilitzarà com
a corretja de transmissió per solucionar el bloqueig creatiu de Bedwin, propor-
cionant-li la idea per al que serà el seu únic èxit, la cançó “Ulls de monstre”. El
queixós, però, no es resignarà al paper d'inspirador ocult del grup, sinó que de
seguida es fa plenament present en la vida de Lucinda i en la de la resta del grup.
Mitjançant aquesta trama, Lethem fa una reflexió molt interessant sobre la
naturalesa de la creació artística, sovint plena de plagis i d'apropiacions indegu-
des que deriven en resultats fascinants. En un grup de rock la creativitat del
conjunt sol ser molt més gran que la suma de capacitats dels seus membres, i
sembla que Lethem advoqui per aquesta mena de creativitat conjunta, desacom-
plexada i gens deutora de l'estereotip romàntic de l'artista. “Vull el que tots
volem”, diu el queixós. “Traslladar certes parts del meu interior al món exterior,
veure si poden ser abraçades”. El camí cap al món exterior és complex, necessi-
ta els altres, el resultat final no és mai pur ni producte d'una única sensibilitat.

Com no podia ser d'altra manera venint de Lethem, la novel·la ve amani-
da per un grapat de frases lluminoses, radiants, especialment quan parla justa-
ment d'això, de la intensitat, del fet de brillar. “El món, sense l'animació de l'al-
cohol de la música ni del sexe, era de llautó, pàl·lid, sense tensió”, diu, per posar
un exemple invers. Són espurnes amagades, detalls que permeten intuir la
novel·la, molt més reeixida i memorable, que Lethem podria haver escrit si no
hagués decidit imposar-se un esquema tan eixut, tan reductor. I, per acabar, un
esment a la tasca editorial. Encara no m'estimes apareix a la interessant col·lec-
ció L'eclèctica, de l'editorial Bromera. Que Lethem no hagués estat traduït al
català clamava al cel, era una anormalitat impròpia dels nostres dies i cal felici-
tar l'editorial que ho ha fet possible. Dit això, hi ha un parell de detalls que llas-
ten l'edició del llibre. En primer lloc, per superficial que sigui (“No es pot ser
profund sense superfície”, diu el queixós en la novel·la), l'elecció d'una portada
molt poc atractiva que sembla pensada per a una col·lecció de narrativa juvenil
(Lethem juga amb un esquema propi d'aquesta mena de narrativa, però serà
injust confinar-lo aquí). I, en segon lloc una traducció, bona en el seu conjunt,
que en determinats moments no assoleix la fluïdesa necessària i que sovint tra-
dueix termes (noms de cançons, de grups) que potser hauria estat més natural
deixar en anglès, amb la corresponent nota explicativa. Tot plegat, però, no
enterboleix la magnífica iniciativa de l'editorial Bromera, que esperem que tin-
gui continuïtat i que, si més no, inclogui la recuperació de La fortalesa de la soli-
tud.
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Fill d’un pintor i una activista política, va néixer el 1964 a Brooklyn. Després d’a-
bandonar els seus estudis artístics va arribar fins a Califòrnia fent autoestop i va
ser allà on va començar la seva activitat literària. Ha publicat nove l · les , relats
curts, assaig i, fins i tot, llibres de còmic. Els crítics han lloat el fet que Lethem
pugui barrejar ficció literària amb ficció popular i diversos gèneres literaris.
Precisament, la seva primera obra, Gun, with Ocassional Music, discorre a cavall
entre la ciència-ficció i les novel·les de crims.


