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Frank McCourt: 
persona, professor,

escriptor

Contra
els estereotips

«El millor autoretrat d’un professor que
s’ha escrit mai». Aquestes paraules
extretes del diari Los Angeles Times són
escaients, tot i que insuficients per a
referir-se a l’última obra de Frank
McCourt. El professor és un relat que
fica cullerada en molts temes i regira
molts sentiments. L’experiència de
docent a Nova York n’és l’eix. Aquesta,
però, podria ser una entre mil, inclosa
la infantesa dissortada viscuda a
Irlanda i les peripècies per guanyar-se
la vida i fer-se professor, en arribar als
Estats Units amb només trenta anys i fet
un pelacanyes. Així doncs, la història
de la immigració cap a l’American
Dream hi és en tot moment i, de mane-
ra indestriable, el procés de construcció
i de creixement personal d’algú que no
es pot desempallegar del complex d’in-
ferioritat que li encomana el seu origen
misèrrim i la seua condició d’immigrant.
I en darrer lloc, el seu apropament
tardà i tortuós a la literatura i a l’ofici
d’escriure. Fins ací, doncs, res d’excep-
cional. El pessic de gràcia que hi posa
McCourt és, al capdavall, una qüestió
de caràcter i de geni que es concreta en
com i quan narra totes aquestes expe-
riències i sentiments. L’aula és el lloc i la
manera, sota la insistència dels adoles-
cents que miren de sortejar la classe de
gramàtica i fer-li-la petar a aquest profe
novell que encara haurà de maldar
alguns anys per guanyar-se l’atenció i el
respecte d’aquesta colla d’adolescents
ingovernables.

En aquest recorregut de trenta anys
de docència, assistim a una munió
d’anècdotes, algunes carregades d’hu-
mor, altres de tendresa —cap als seus
alumnes—, però també de tristesa,
aflicció, ràbia... Perquè l’home no viu
només de floretes, oi? I és just açò el
que ens recorda McCourt amb l’alè
positiu que transmet l’obra. 

Al llarg de la seua carrera, McCourt
se les coneix de tots colors, i pelatge.
Comença de professor de llengua en
un institut tècnic i professional dels
suburbis novaiorquesos i, després de
vuit anys, fart d’omplir-se la closca del
brogit de l’aula, gràcies a un màster en
literatura anglesa, comença a fer classe
de professor ajudant a l’Escola Pública
Universitària de Nova York. Aquesta
experiència universitària, però, només
va durar un any. La reticència de
McCourt de grimpar amb doctorats per
l’arquitectura universitària li va impedir
fer-hi carrera. I un altre cop a tastar la
fel dels instituts tècnics, encara un parell
més d’estil semblant al primer, fins arri-
bar a l’Institut Stuyvesant, el millor dels
instituts bons de la ciutat, «el Harvard
dels instituts», on va impartir, a més de
classes de llengua, de creació literària,
i on va finalitzar el seu periple docent.
Abans d’arribar a l’últim centre, però,
McCourt va fer un parèntesi dublinès
per traure un doctorat al Trinity
College, sota la insistència de la seua
dona per tal que ascendira graons. No
hi reeixí, però. En part, per la caterva
d’emocions que es desfermen al seu
interior en xafar la capital irlandesa.
Fet i fet, McCourt mai no es podrà ave-
nir amb tot el que havia aconseguit,
atès d’on havia eixit i el que li havia
costat d’arribar-hi.

Pel que fa a l’estil, aquesta esperada
obra de l’autor de Les cendres d’Ànge-
la traspua una gran senzillesa: una
prosa directa, sense pretensions, que
conté els ingredients justos i precisos. I,
tanmateix, no hi manca res, ni ironia, ni
malenconia. No sabria dir si tot aquest
engranatge que marxa a la perfecció
ha estat escrupolosament dissenyat
d’antuvi per l’autor o si bé és fruit
d’una naturalitat, directament propor-
cional al temperament d’una persona
que engega la seua carrera com a
escriptor amb setanta anys i escaig a les
espatles. La franquesa i la tranquil·litat
d’esperit s’hi reconeixen amb facilitat i
en tot moment. Que no desconfie,
doncs, el lector suspicaç davant d’a-
questes memòries.

En darrer lloc, felicitacions a Bro-
mera per proporcionar-nos la traducció
en català d’aquesta obra amb tanta
prestesa. Com a nota curiosa, he mirat
de trobar-lo en francès —169 milions
de francòfons al món!— i no ha estat
encara editat. Quina cosa!

Alícia Toledo

D’entre els escriptors de la malagua-
nyada generació de la República, Pere
Calders és, junt amb Mercè Rodoreda
i Salvador Espriu, el que ha despertat
un major interès crític. Potser el seu
reconeixement ha estat més tardà,
però al llarg dels darrers anys han
aparegut llibres col·lectius i monogra-
fies que glossen diversos aspectes de
la seua polifacètica obra, sempre ober-
ta a noves lectures. El volum que ara
tenim a les mans n’és una bona prova.
Tal i com ho defineix clarament el sub-
títol, Carme Gregori hi du a terme un
interessant treball de contextualització
temàtica del vessant fantàstic de l’obra
de Calders dintre de la tradició occi-
dental. Una tradició, la del fantàstic,
que neix amb el romanticisme i arriba,
convenientment deconstruïda, fins els
nostres dies. L’autora té bona cura, als
capítols inicials, de desbrossar la con-
fusió terminològica que llasta els estu-
dis caldersians, i ben armada de la
bibliografia francesa clàssica  (Mellier,
Caillois, Todorov...), així com dels estu-
dis més innovadors d’Alazraki, Erdal
Jordan i Fabre, situa Calders en l’òrbi-
ta del neofantàstic, al costat d’autors
com Julio Cortázar, Jorge Luis Borges o
Italo Calvino. Un neofantàstic que es
caracteritzaria per «una concepció
més àmplia i complexa de la noció de
realitat, amb la intenció de captar un
ordre que escapa dels estrets límits de
la lògica racional» (pàg. 25). El «gir
lingüístic» de la filosofia contemporà-
nia no és aliè a aquest canvi cognitiu,
tal i com Carme Gregori il·lustrarà con-
venientment al llarg del seu estudi. 

Abans de dur a terme la seua tasca
intertextualitzadora, dedica uns capítols
preliminars a l’anàlisi del difícil encaix
de la poètica fantàstica de l’escriptor
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barceloní en el codi hegemònic de la
literatura catalana dels seixanta, en què
el realisme històric del tàndem Molas-
Castellet senyorejava sense a penes dis-
sidències, així com a l’obra bèl·lica i
mexicana. Es tracta de la part més con-
vencional del llibre, en tant que tracta
temes ja estudiats, i s’hi endevina la
voluntat de qüestionar l’existència de
dues poètiques en l’autor, una realista i
una altra fantàstica, tot reivindicant-ne
la unitat última sobre la base d’una
mirada més subjectiva que testimonial.
Al nostre parer, tot i que ja des dels seus
inicis a recer del grup de Sabadell l’o-
bra de Calders s’oposava a la concep-
ció de la literatura com a reflex o docu-
ment, difícilment es pot negar la distàn-
cia existent entre els procediments
narratius dels relats considerats realistes
—bàsicament Unitat de xoc i L’ombra
de l’atzavara— i els relats fantàstics que
conformen el gruix de la seua produc-
ció. Una altra cosa és que el realisme
de Calders amague sempre unes mar-
ques d’estil de caire irònic, que cohe-
sionen tota la seua obra. La resta del
volum, la part més extensa i substancio-
sa, es dedica al reciclatge que Calders
du a terme amb els tòpics de l’enci-
clopèdia del sobrenatural. Dividits en
tres apartats —el fantàstic, el meravellós
i la ciència ficció—, Gregori ens ofereix
una documentada galeria de motius
temàtics que, tot seguint diversos proce-
diments paròdics, són subvertits per
aquest explorador d’illes conegudes.
Temes del fantàstic contemporani com el
doble, els vampirs o l’autòmata són
posats en relació amb els models canò-
nics del romanticisme —Bram Stoker,
Poe, Hoffman, Lovecraft, etc. La mateixa
tasca contrastiva es du a terme amb l’i-
maginari del meravellós tradicional
—fades, bruixes, sirenes, mags, la da-
ma de la mort, etc.— o amb els tòpics
de la ciència ficció —viatges extraordi-
naris, extraterrestres, la quarta dimensió
o la utopia negativa. En ser assimilats
pel metabolisme literari de Calders, a-
quests motius, esdevinguts ja estereotips,
són implacablement desautomatitzats,
amb la intenció d’eixamplar i esmolar la
nostra percepció de la realitat. 

Amb la seua documentada i eficaç
anàlisi, l’autora col·labora a esfondrar
un altre estereotip: la de Pere Calders
com a escriptor menor, lleuger i ama-
blement humorístic.

Ximo Espinós

D’allò que podria
haver sigut

La literatura i l’amor; o, més concreta-
ment, les dificultats per tal d’assolir la
satisfacció en tots dos àmbits, són els
fils que mouen Una nit entre les nits. De
fet, ací la dificultat esdevé impossibili-
tat: la impossibilitat de donar a conèi-
xer una obra literària inèdita i molt inte-
ressant per a la història de la literatura
catalana; la impossibilitat d’avançar en
una relació amorosa il·lusionant. En tots
dos casos, es podria invocar la frase
d’aquella coneguda cançó: «de lo que
pudo haber sido y no fue»; però també,
en certa forma, es podria aplicar al
resultat final de la novel·la de Ramon
Guillem. Perquè els ingredients hi són,
però la sensació del lector és la d’un
producte que no ha acabat de quallar,
la d’un projecte que no ha arribat a
desenvolupar-se completament.

L’autor hi ordeix un argument amb el
fil conductor d’una trama llibresca: la
descoberta atzarosa d’un desconegut
poeta valencià de principis del segle
XX, Josep Puchalt i Martí, d’una quali-
tat destacable, i la sospitosa coin-
cidència —gairebé una traducció—
que guarden els seus poemes amb els
versos del Veinte poemas de amor y
una canción desesperada. A partir
d’aquest fet, el protagonista de la
novel·la —que n’és també el narrador
en primera persona— inicia una recer-
ca d’informació al voltant d’aquest
escriptor, així com de pistes que l’aju-
den a aclarir el misteri sobre la simili-
tud amb Neruda, especialment estran-
ya pel fet de ser coetanis. Una investi-
gació que recorre la novel·la de cap a
cap, ja que l’autor en dosifica la infor-
mació per mantenir-hi el misteri fins a
les últimes pàgines. D’altra banda, la
incipient història d’amor que s’origina
entre el protagonista i Sílvia —una des-
cendent de Puchalt— en suposa una
segona línia temàtica. Un amor a pri-

mera vista —i una sorprenent conjun-
ció d’interessos que els porta a treba-
llar junts— que, a poc a poc, anirà
prenent protagonisme fins a esdevenir
el principal argument de la història.

Aquest plantejament inicial, i una
prosa d’innegable solvència, no han
estat suficients, tanmateix, per bastir un
univers literari arrodonit i creïble. I hi
ha dos aspectes importants que contri-
bueixen decisivament a aquesta sensa-
ció. D’un costat, el recurs a solucions un
tant tòpiques, sovint apressades; perso-
natges que desapareixen en el camí, i
els fils que —en conseqüència— que-
den oberts. Simptomàticament, en tres
o quatre ocasions podem llegir frases
com: «Un argument tan fàcil i rebregat
en tants llibres i tantes pel·lícules que
vaig creure que no podia passar-me a
mi»; frases que no són iròniques, sinó
que, efectivament, avisen de l’opció
elegida. D’un altre costat, els personat-
ges, especialment els secundaris, no
acaben de tenir entitat; es limiten a
accions estereotipades, massa previsi-
bles, doncs: el marit de Sílvia, tan tre-
ballador com anodí; Marta, professora
universitària fidel als tòpics respecte de
la manera com s’aconsegueix aquest
treball, de l’interès exclusiu en allò que
beneficie el propi currículum, i del
menyspreu cap a tot allò aliè al món
acadèmic; el rector bo, esquerrà, anti-
franquista, que ho deixa tot per amor;
el rector dolent, dretà i integrista...

Les incoherències respecte del model
lingüístic ajuden a reforçar la impressió
de treball no conclòs. Perquè l’enfoca-
ment de la novel·la accepta diversos
registres possibles, des d’un de culte
fins a un de plenament col·loquial.
Però, durant una bona part de la narra-
ció, se’n barregen components: així,
per exemple, demostratius reforçats
amb simples, o lèxic eminentment culte
amb expressions clarament col·loquials
(«tot lo món») sense que cap canvi en la
veu ni en el punt de vista del discurs ho
justifique. En definitiva, un plantejament
atractiu que es va diluint a poc a poc,
a mesura que avança la narració, mal-
grat el manteniment del misteri fins a
ben poc abans de la conclusió; amb
una història d’amor destinada a ocupar
progressivament l’espai de l’altre tema
fins a imposar-s’hi, però que mai no
arriba a quedar suficientment definida,
a anar molt més enllà d’una proposta
un tant esquemàtica i embrionària.

Pere Calonge

Ramon Guillem
Una nit entre les nits
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