
Ja se’m disculparà la generalitza-
ció simplificadora: és només per
entrar aviat en matèria i alhora
per fer-me entendre. Hi ha una
cosa que els narradors d’arreu del
món, sobretot els europeus, hauri-
en d’aprendre dels seus col·legues
nord-americans i britànics. Em re-
feresc a la capacitat, tan virtuosa
que sembla naturalíssima, per
conjuminar la més alta qualitat i la
més intransigent autoexigència
amb un evident atractiu popular.
L’habilitat, vull dir, per construir
unes novel·les que, si bé tracten
temes obscurs o delicats i estan es-
crites en una prosa complexa, rica
i sovint molt laboriosa, són capa-
ces d’atreure i d’engrescar, gràcies
a una galeria de personatges molt
ben construïts i a uns arguments
desplegats amb molt d’ofici, tota
mena de lectors, des dels més me-
ticulosos i entrenats fins als més
elementals o conformistes.

Ian McEwan (Anglaterra, 1948)
és un exemple força exacte d’això
que dic. Fa més de trenta anys

que tant els seus relats com les
seves novel·les són èxits de públic
i de crítica, van guanyant premis
importants (o, com a mínim, hi
estan nominats), i també van sent
adaptats amb més o menys fortu-
na al cinema. I justament el ma-
teix podria dir-se dels companys
generacionals de McEwan: un
Martin Amis, un Kazuo Ishiguro o
un Julian Barnes. O, també, dels
seus companys de gremi de l’altra
banda de l’Atlàntic: ja siguin més
veterans, un Philip Roth o un Cor-
mac McCarthy, o més joves, un
Jeffrey Eugenides o
un Michael Cha-
bon. No cal insis-
tir-hi, però em fa
l’efecte que la
majoria dels au-
tors anglosaxons
creen, sent-ne o
no conscients,
des de l’assump-
ció del més ideal
dels postulats ca-
pitalistes. Aquell
que diu que per
triomfar no basta
que siguis molt
bo sinó que
també ho has de
demostrar fins a
deixar-ho clar a
gairebé tothom.

Tornem al tema
que ens ocupa.

Per constatar la impecable destre-
sa novel·lística d’Ian McEwan,
responsable de l’excel·lent Dissab-
te, entre altres, n’hi ha prou de lle-
gir alguna de les seves obres
menys aclamades, fins i tot me-
nors. Per exemple, Amsterdam:
una furiosa però elegant faula so-
ciomoral que retrata i escorcolla
–potser millor seria dir esbudella–
les trampes de la vanitat, els pe-
rills de l’excés d’amor propi i el
verí suïcida del narcisisme. Publi-
cada originàriament l’any 1998, i
apareguda per primera vegada en català tot just l’any següent,

acaba de sortir-ne una edició de
butxaca, barata i còmoda.

Amsterdam és la història de tres
homes de mitjana edat en ple
zenit professional i vital, units pel
fet d’haver estat amants d’una
mateixa dona. Són en Clive Linley,
un famós músic que està a punt
d’enllestir la composició de la sim-
fonia que l’ha de catapultar a la
genialitat unànimement recone-
guda, en Vernon Halliday, el direc-
tor d’un dels diaris més llegits del
país, i en Julian Garmony, minis-
tre d’Afers Estrangers i, segons
apunten totes les travesses, futur
primer ministre per al partit con-
servador. De fons, completen la
galeria la Molly Lane, l’examant
compartida, morta a causa d’una
malaltia fulminant, i en George
Lane, el vidu milionari que, podrit
per una incontrolable gelosia re-

trospectiva, detesta a mort en
Clive, en Vernon i en Julian.

Amb aquests materials, McEwan
construeix una novel·la, breu, en
què, a poc a poc, el realisme del
punt de partida argumental –en
George diu a en Vernon que té
unes fotos escandaloses d’en Gar-
mony, que li poden costar la car-
rera– va desapareixent per deixar
pas a tot un seguit de casualitats,
malentesos i coincidències que
empantaneguen els protagonistes
en unes arenes movedisses de re-
solucions morals més que dubto-
ses i de fatals decisions errònies.

Quirúrgicament, amb un humor
mordaç que és perfectament
compatible amb una inspecció en
profunditat de la debilitat huma-
na, McEwan hi mostra la caiguda
en desgràcia d’uns personatges
plens d’una vanitat que els fa sen-
tir-se divinament forts quan les
coses van bé, però que els deixa a
la intempèrie amb totes les seves
febleses quan van malament. Des-
pietada amb gust i refinament,
Amsterdam és una petita joia de
comicitat sinistra. Menor. Però
molt notable.
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