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33 Com en les dues entregues anteriors de la vida de Bascombe, Richard Ford reincideix amb la mort.
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B eethoven tenía algo de negro
és el nou llibre de contes
de la premi Nobel Nadine

Gordimer (Springs, Sud-àfrica,
1923). És una obra de maduresa,
fruit de l’indubtable ofici de l’es-
criptora –més d’una vintena de
llibres– i, també, dels
seus respectables 84
anys, d’una lucidesa
admirable. Segueixen
presents les seves cons-
tants temàtiques –la
perplexitat davant la
conducta humana i la
segregació racial– i l’es-
til precís, incisiu i des-
posseït de concessions
que caracteritza la seva
prosa.

Beethoven tenía algo de
negro agafa el títol del
conte que obre el vo-
lum, un text dur en
què es mostra de quina
manera el color de la
pell es pot convertir en
el poder que legitima
les persones, un color diferent se-
gons de quina època es tracti. Hi
ha dos textos més en què l’as-
sumpte ideològic està en primer
terme –sense menyscabar-ne la
vàlua literària–: Soñando con muer-
tos, en què Susan Sontag i Edward
Said, reconeguts intel.lectuals ja
desapareguts, parlen i discutei-

xen sobre l’estat de la qüestió pales-
tina, i Gemini, la història d’un bessó
que no va poder néixer i que des del
seu lloc fa un corrosiu repàs a
l’existència humana i el seu sentit.

Altres relats proposen temes com
la por de volar, a Medidas de seguri-

dad; el descobriment
d’una paternitat insos-
pitada, a Una beneficia-
ria; la història d’un bac-
teri fins que és expul-
sat del cos, a Cinta métri-
ca; o la revisió i home-
natge a La metamorfosi,
de Kafka, a Gregor. El lli-
bre s’acaba amb una
interessant reflexió me-
taliterària en què, a
manera d’exercici, ofe-
reix tres històries amb
un mateix motiu, per
mostrar així el que es-
criu a Finales alternati-
vos, el text que els ser-
v e i x d e p r e à m b u l :
«Sempre hi ha possibi-
litat d’elecció, en l’im-

predictible comportament humà;
les formes de novel.lar-lo són arbi-
tràries».

Un llibre necessari que no oblida
en cap moment que en la literatura
els autors s’hi deixen la pell.

É
s una espècie de prefaci i és
ben sabut que gairebé tots
els prefacis amaguen la clau
de l’obra. Aquest es titula

¿Preparada per conèixer el seu creador? i,
aquí, Frank Bascombe, el Nathan
Zuckerman creat per l’escriptor
nord-americà Richard Ford (Missis-
sipí, 1944), hi explica la mort d’una
professora de l’Escola d’Infermeria
en mans d’un alumne que va reac-
c i o n a r m a l a m e n t a l f r a c à s
acadèmic.

A Bascombe, que ha entrat en el
que anomena el Període Permanent
de la seva vida (període que es carac-
teritza per l’«absència de la por al fu-
tur, la impossibilitat de
fracàs vital, el passat re-
duït en el seu conjunt a
un agradable esbós ro-
sat»), li resulta difícil en-
tendre per què la profes-
sora en qüestió va res-
pondre «sí» quan el seu
assassí li va preguntar si
estava preparada per
morir. ¿Algú ho està?
Frank Bascombe, a qui el
lector segueix la pista
des que tenia 38 anys,
quan acabava de perdre
el seu fill de 9 anys, no
ho està gens, encara que
la pregunta li devori les
entranyes amb un cert
plaer resignat. Resignar-
se (o no) a la mortalitat,
aquesta és la clau, el te-
ma, el gran secret d’Acció

de Gràcies, l’última novel.la de Ri-
chard Ford.

És un secret a crits, diran vostès.
En els dos primers lliuraments de
l’autobiografia de Frank Bascombe,
El cronista d’esports (1986) i El dia de la
Independencia (guanyadora del premi
Pulitzer i del Pen/Faulkner el 1996),
la mort també ocupava el seient del
darrere del seu cotxe. Res de nou so-
ta el sol, tret que ara Frank té càncer
de pròstata, la segona dona el va
abandonar, les eleccions presiden-
cials del 2000 estan a tocar, i ha fet
els 55 anys. Potser la mort és a la
guantera, i per això les recurrents
reflexions de Frank sobre el que és

diví i el que és humà –a
part d’agent immobilia-
ri, també és un filòsof de
la quotidianitat– trans-
corren alentides mentre
que el paisatge de Nova
Jersey, travessat del dret
i del revés, s’atomitza en
gestos rutinaris infinits,
que revelen el que tenen
de mortal els mateixos
gestos. No busquin res
més en les gairebé 600
pàgines de la novel.la
perquè només hi troba-
ran això: l’elegia remu-
gadora d’un americà
comú a mercè de la velo-
citat lenta de les coses
que passen.

S’ha parlat de «realis-
me exhaustiu» en re-
ferència a aquesta gene-

rosa Acció de Gràcies. La veritat és que
Ford hi troba la seva veu –i la del seu
personatge, que guia la novel.la en
primera persona– quan se centra en
el detall. De fet, la minuciositat en
l’exercici de l’observació respon a
una necessitat de congelar les rela-
cions causa-efecte d’un entorn que
Frank Bascombe comença a perce-
bre com a efímer. És la seva manera
de crear un imaginari propi o de
construir una visió del món; de de-
fensar-se, en fi, de la mort imprevis-
ta. És aquí on Ford i Bascombe s’as-
semblen: un agent immobiliari i un
escriptor s’assemblen perquè, en cer-
ta manera, tots dos regalen al lector
cases on habitar, llars possibles i úni-
ques i irrepetibles.

Això és, en definitiva, aquesta no-
vel.la de grans dimensions: una
mansió que Richard Ford ha sabut
edificar amb paciència i que ha de-
corat amb la seva prosa cristal.lina.
Potser els esgotarà visitar-ne totes les
habitacions, potser es cansaran a la
meitat de l’escala, però si aguanten
el repte, si confien en la solidesa
d’un dels grans mestres de la narra-
tiva nord-americana actual, no es
cansaran de descobrir nous racons
en una novel.la que acaba amb
aquest raig de llum fulgurant: «Un
sotrac, un brogit, una forta empenta
endavant, altre cop cap a la vida, i
reprenem la nostra escala humana
sobre la terra»

E quilibri, harmonia, són
termes que reflecteixen
una necessitat de recom-

posició de l’existència respecte a
la realitat. Un dels fonaments de
la cultura radica en
aquesta necessitat de
conciliació entre els
oposats i descobrir que
sobre aquests radica la
idea que tenim del
món. Prenent com a
instrument el paper de
la música i la seva rela-
ció amb les interpreta-
cions cosmològiques al
llarg de la història,
l’austríac Leo Spitzer
(1887-1960) va cons-
truir una obra esplèn-
dida, la pòstuma (1963)
i inèdita fins ara en cas-
tellà Ideas clásica y cris-
tiana de la armonía del
mundo.

Spitzer hi incideix
en la proposta platòni-
ca de la música com a llenguatge
de concòrdia; en les teories pi-
tagòriques que van formular el
cosmos, el moviment dels plane-
tes, com un acord capaç de sus-
tentar l’univers. L’anomenada
«harmonia de les esferes» va supo-
sar per als antics una manera

d’assenyalar el so com a font d’esta-
bilitat, d’ordre natural: pensar el fir-
mament com a música és admetre
que l’interior humà forma part d’a-
questa melodia, inaudible però exis-

tent, que ens comunica
amb el més enllà, és a
dir, amb el que desco-
neixem de nosaltres
mateixos. La música,
doncs, és la metàfora
d’una consonància uni-
versal que permet for-
mar part del Tot. És
lògic que l’edat mitja-
na cristiana recuperés
moltes d’aquestes pro-
postes de l’Antiguitat, i
que veiés en la música
una mediadora entre
Déu, la naturalesa i els
homes, tal com mos-
tren els escrits de sant
Ambrosi i sant Agustí.
Encara que després de
Spitzer s’ha escrit molt
i bé sobre aquests fasci-

nants afers, no ha de passar inadver-
tida aquesta obra, recordatòria que
el desig d’harmonia passa per adme-
tre, necessàriament, la contradicció
que som.


