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D eia Ángel González (Ovie-
do, 1925 - Madrid, 2008)
entre els amics que els

pocs textos que havia escrit des-
prés de l’obra Otoño y otras luces
(2001) no li agradaven. Sens dub-
t e e r a p u d o r ( c o m e l t í t o l
d’aquest pòstum Nada grave,
transmutat en ironia) davant
d’uns poemes generalment
breus, summament eficaços i
emocionants la majoria d’ells,
però resignadament tristos, per-
què Ángel –que era un gran vita-
lista– sabia des de fa alguns anys
que s’acomiadava de la vida o
aquesta d’ell. El viure necessitat i
vegetatiu ni li agradava ni tam-
poc el volia.

Els poemes de Nada grave (títol
que surt d’un poema on l’ànima
fa mal, no el cos) són la fi de la vi-
talitat en un to d’adéu lúcid i re-
signat. El pas del temps tot ho
guareix i consuma, però aquí
l’autor recorda menys el seu esti-
mat Antonio Machado que un lli-
bre fantàstic i breu de Manuel
Machado: Ars moriendi (1921). Són
emotius i bells El poema de los 82
años i Quizá mejor ya no, dirigit a la
Mort o a la Mare, on diu que des-
prés de tant haver-la cridat, de
tant haver «suplicat la seva as-
sistència», ara ja prefereix que no
vingui. I acaba: «No me vuelva a dar
la vida». Hi ha un bon sonet, Todo
el mundo lo sabe, per demostrar
amb finor les seves arts de poeta i
molt pessimisme ple de claredat i
lucidesa. És molt possible (com
s’apunta en el breu pròleg editor)
que aquest no sigui un llibre aca-
bat, de només 28 poemes; però
estava llest per a la impremta per-
què porta una poemàtica dedi-
catòria. «Sin ti la poesía/ ya no me di-
ce nada,/ y nada tengo que decirle a
ella./ La única palabra/ que entiendo y
que pronuncio/ es ésta/ que con todo
mi amor hoy te dedico:/ nada». Petit
sí, però no és aquest un llibre de
caràcter menor. El lector està da-
vant la consumada maduresa
agonitzant (unamuniana) d’un
home que se’n va i que ho explica
i sent, com ell mateix va afirmar,
«sin esperanza, con convencimiento».
És bonic com el gris assossegat de
l’hivern. La vida no acaba mai bé.
O gairebé mai.
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V
anesa Cole considera els
seus pares culpables de tots
els mals de la seva vida, però
no sembla tenir gaires ma-

nies a l’hora de disfrutar de la seva
riquesa. Jordan Groves, exitós pintor
famós pels seus principis esquer-
rans, i igualment disposat a superar
la contradicció de ser ric, conviu dig-
nament amb les seves incoherèn-
cies: estima per sobre de tot la seva
família, però no deixa de tenir un ra-
conet per a a lgunes
amants; té unes quantes
causes socials per les
quals lluitar, però els
viatges que fa amb la se-
va avioneta li roben
molt temps.

Tot això passa el 1936,
a l’entorn de la reserva
natural de Tamarack,
nord -es t dels Estats
Units. És inevitable que
en la trobada d’aquests
personatges, carregats
per l’electricitat dels
seus conflictes, saltin les
espurnes. Per a més in-
triga del lector, Banks in-

tercala de tant en tant textos molt
breus que al.ludeixen a un futur im-
mediat, el 1937, flashos en el context
de la guerra civil espanyola i d’un sa-
natori mental a Suïssa.

Amb aquests materials igual es
pot escriure un gran culebró que
una joia literària. Òbviament, Rus-
sell Banks (Newton, Massachusetts,
1940), un dels escriptors nord-ameri-
cans més respectats, opta per la se-
gona opció a La reserva. I no per la

complexitat dels perso-
natges, o per l’elegant ús
del llenguatge, ni per la
destacable capacitat de
traslladar el lector al lloc
dels fets, sinó per la
fondària amb què trans-
forma tot el que es relata
en un territori moral.

A l’hora de prendre
decisions, els personat-
ges de Banks sempre
s’equivoquen. I el més
f a s c i n a n t é s q u e n o
s’equivoquen per no
pensar o per no tenir
principis i criteris, sinó
perquè necessiten equi-

vocar-se. Com tots. Aprenen a nedar
entre les aigües de la contradicció.
Banks fa anys que aprofundeix en
aquest dilema, en la lluita de cada
individu davant la societat i el seu
propi destí, en com els principis mo-
rals, els esquerdats criteris del bé i el
mal, són els primers a sucumbir. Vi-
des construïdes al voltant de l’error.

Qualsevol lector de Deriva continen-
tal (1985) i d’Aflicción (1989) coneix, i
sens dubte recorda, els èxits previs
de l’autor. Quan comencin La reser-
va els semblarà una mica menys
tràgica, però a mitja lectura el llibre
començarà a agitar-se a les seves
mans. També coincideix amb aques-
tes obres anteriors en temàtiques
com el conflicte generacional o la
manera en què la violència s’inter-
posa amb l’objectiu d’impossibilitar
certes passions.

Lectura intensa, densitat moral,
alt dramatisme, llenguatge treballat
i creïble, trama intrigant, context
històric interessant... Tant de bo
algú pogués explicar per què Banks
no té desenes de milers de lectors a
Espanya, on a més a més el text s’ha
editat acuradament. Llevat que sigui
per l’únic defecte que aquesta no-
vel.la comparteix amb les abans es-
mentades: que s’acaba.

H i ha vides tan novel.lesques
que només falta que un es-
criptor s’animi a posar-les

sobre paper. És el cas del britànic Ri-
chard Francis Burton (1821-1890),
que va exercir d’explorador, traduc-
tor, lingüista, orientalis-
ta, militar, etnòleg, es-
criptor i diplomàtic. Par-
lava 29 llengües euro-
pees, asiàtiques i africa-
nes, va intentar apren-
dre a l’Índia el llenguat-
ge dels micos i va escan-
dalitzar la família reial
publicant traduccions
sense expurgar del Ka-
ma-sutra i de Les mil i una
nits, i detallant en els
seus llibres les dimen-
sions dels penis d’alguns
natius.

Va servir a l’Índia, va
pelegrinar a la Meca dis-
fressat, una llança li va
t r a v e s s a r l a g a l t a a
Somàlia i va participar
com a explorador en la
singular carrera que ha-
via de desentranyar el
misteri de les fonts del
Nil.

L’escriptor búlgar-alemany Ilija
Trojanow (Sofia, 1965) acaba de pu-
blicar El col.leccionista de mons, una
novel.la que comença amb la mort a
Trieste de l’explorador, el 1890. A
partir d’un fet històric, la crema dels
diaris de Burton per part de la seva
dona, l’autor enllaça alguns episodis

de l’agitada vida del britànic.
El llibre està dividit en tres parts.

La primera té com a escenari l’Índia;
la segona, Aràbia; i la tercera, l’Àfri-
ca oriental. Amb la vida de Burton
com a eix, Trojanow recrea am-

bients, inventa veus i
dóna una original visió
del xoc de cultures .

Trojanow, escriptor
nòmada, que ha viscut a
l’Índia, Kenya i Tanzà-
nia, descriu d’una mane-
ra sensual els escenaris
de Burton, aprofundeix
en el personatge i traça
una hàbil tensió entre
t e s t i m o n i s o r a l s i
matèria escrita que re-
sulta bàsica en l’estruc-
tura d’una novel.la que,
segons el Nobel Günter
Grass, es podria compa-
rar a Moby Dick, però, la
veritat, un no ha sabut
veure-hi la mestria de
Herman Melville.

La vida de Burton, i la
difícil relació que va te-
nir amb John Hanning
Speke a l’Àfrica, li servei-
xen per mantenir l’in-

terès d’una novel.la sobre els dife-
rents mons d’un gran viatger, però
probablement, davant una vida tan
excessiva, la biografia sempre juga
amb avantatge enfront de la ficció.
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