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33 Bennett juga amb causticitat amb la idea que el virus de la lectura ataca la reina Isabel II.
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NOVEL.LA / Hilarant ‘nouvelle’ d’Alan Bennett sobre el vici de llegir MEMÒRIES / Tennessee Williams al descobert
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«E m trobo a mi mateix
decididament singu-
lar». Vet aquí un bon

punt de partida per a Thomas La-
nier Williams (Columbus, 1911 -
Nova York, 1983) a l’escriure les
seves Memorias i acceptar així la
«primera feina literària d’escrip-
tura mercenària», que va trans-
formar en un striptease introspec-
tiu sense reserves. Així arriba
aquest volum de narrativa fresca,
enèrgica, àgil, honesta, cínica i
un pèl autocomplaent, sense per-
dre mai el sentit de l’humor.

Dramaturg, poeta i
narrador, batejat com
a Tennessee pel seu ac-
cent del sud, marginal
voluntari una mica
egòlatra, desgrana
fílies i fòbies amb una
vehemència i naturali-
tat que contrasten amb
una confessada «timi-
desa patològica». Entre
la confessió i el dietari,
s’amaga i a la vegada
s’exhibeix l’artista tor-
turat però capaç de dis-
seccionar els records
amb puntual optimis-
me i grans dosis de per-
plexitat i nostàlgia.
«Que sol que em sento
aquest matí. ¿Entenen el que vull
dir, amb quanta intensitat ho
dic?», va escriure nou anys abans
que el trobessin asfixiat amb la
tapa d’un potet de pastilles en un
hotel de Nova York. La pèrdua de
popularitat i la mort del seu com-
pany Frank Merlo el van sumir
en una depressió aguditzada per
les drogues i l’alcohol. La menció
de Williams a la seva homosexua-
litat, les seves addiccions i el seu
dolor són especialment descar-

nats i commovedors en aquest relat
que va impactar la societat dels EUA
el 1975. Amb certa autocommisera-
ció que no el fa renunciar a l’orgull,
des de la quotidianitat i lluny de tot
intel.lectualisme, Williams allarga
la mà al lector des de l’inici: la infàn-
cia i adolescència a Mississipí i Saint
Louis, la precoç i absoluta vocació
d’escriptor («trist art i ofici», en pa-
raules robades a Dylan Thomas), i la
seva condició bohèmia i seminòma-
da fins a l’èxit a Broadway. «La meva
ha estat una vida terrible i merave-
llosa, i no és cosa de plorar per mi

mateix, ¿vostès ho fa-
rien?».

Personatges tortu-
rats, passió, violència,
morbositat, vici i im-
moralitat, són claus de
l’imaginari Williams que
es respiren a les seves
famoses peces teatrals
–com El zoo de cristal
(1945) i Un tramvia ano-
menat desig (1947)–. A
les seves Memorias hi
traspuen ferides sense
cicatritzar tot i els
triomfs, el glamur i les
instantànies felices
amb Paul i Jane Bowles
o Carson McCullers.
«Què és ser escriptor?

Jo diria que és ser lliure»: Williams
es reinventa i es reescriu sense em-
buts, fent gala d’una memòria pro-
digiosa i d’un principi irrenuncia-
ble: la llibertat. Un llibre on es dibui-
xa amb vigor el perfil del dramaturg
que tanta vida pròpia va condensar
en les seves obres. Un autor que va
escriure una vegada i una altra so-
bre el dolor de la soledat.É

s una delicatessen per al pala-
dar lector assaborir d’una
mossegada, com un canapè
de caviar, aquesta nouvelle

àgil, incisiva i divertida. Les seves es-
casses pàgines es llegeixen d’una ti-
rada en un parell de transborda-
ments de metro. Una lectora poc cor-
rent, del britànic Alan Bennett
(Leeds, Yorkshire, 1934), s’entronca
en la molt nodrida tradició de l’hu-
morisme britànic i juga amb la deli-
rant idea que Isabel II d’Anglaterra
resulta, en la vellesa, infestada pel
virus avassallador de la
lectura. Bennett, drama-
turg i guionista de televi-
sió venerat al Regne
Unit, ja va publicar a
Anagrama, el 2003, dues
novel.les més que escru-
ten la idios incràs ia
britànica amb la matei-
xa lent càustica: La cere-
monia del masaje i Con lo
puesto.

La culpa la tenen els
gossos. Els consentits
animals de companyia
monàrquics s’escapen
pels jardins del palau de
Buckingham fins que sa
majestat, que els empai-
ta, els troba bordant da-
vant d’una biblioteca
ambulant aparcada al
costat de les galledes
d’escombraries de les

cuines. La sobirana, educada per
mantenir una gèlida distància amb
els súbdits i per mostrar-se interessa-
da pel que li expliquin en qualsevol
circumstància, es veu obligada a
agafar un llibre en préstec. Des
d’aquesta casual trobada i de la mà
de l’únic usuari a palau del bi-
bliobús, un ajudant de cuina pèl-
roig i homosexual –dues coincidèn-
cies amb l’autor–, la reina s’apassio-
na amb el perillós vici de la lectura:
«El que també estava descobrint era
que un llibre portava a un altre, no-

ves portes s’obrien allà
on mirés i els dies no
eren prou llargs per lle-
gir tot el que volia». Un
volum rere l’altre, la rei-
na devora milers de
pàgines: Charles Dic-
kens, Ian McEwan, Nan-
cy Mitford, Jean Genet i
Marcel Proust, a qui per
cert descobreix durant
un llarg i humit estiu al
castell de Balmoral.

El gust per llegir es
converteix en la seva raó
d’existir i en l’eix d’una
trama impregnada d’un
caire irònic que reporta
escenes d’una impaga-
ble hilaritat. En una oca-
sió, la reina telefona a
l’arquebisbe de Canter-
bury per fer-li una con-
sulta d’Estat i el prelat

abaixa el volum del televisor per
atendre-la: el reverendíssim senyor
estava veient al sofà el concurs Stric-
tly Come Dancing, versió britànica de
Mira quien baila. En un altre passatge,
sa altesa li pregunta al xòfer si lle-
geix, i aquest, desconcertat, respon
que sí, obre la guantera de l’auto-
mòbil i treu un exemplar del tabloi-
de The Sun.

L’amor per la literatura trasbalsa
Isabel II –«crec que m’estic conver-
tint en un ésser humà», anota als
seus diaris– i revoluciona el rígid
protocol de la Casa de Windsor. La
reina deixa de ser puntual, abreuja
els actes oficials per tornar al capítol
abandonat i viatja a tot arreu amb
un llibre a la bossa. Fins i tot, desen-
volupa una enginyosa tècnica per
no perdre el punt de la lectura men-
tre saluda amb la mà darrere la fi-
nestreta del carruatge.

Una lectora poc corrent és una invi-
tació a l’univers dels llibres, una bri-
llant exaltació del poder transforma-
dor de l’art. Si tots els lectors són
iguals a la democràtica República de
les Lletres, segur que el personatge
ordit per Bennett està a punt de de-
rogar la monarquia enarborant com
a bandera l’asserció de l’escriptor
Claudio Magris: «La literatura no et
salva la vida, però pot omplir-la de
sentit».


