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33 Joyce Carol Oates transmet la idea que la vida és possible més enllà de la mort.
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M algrat el premi Nobel de
Le Clézio és una banali-
tat afirmar que la litera-

tura francesa no viu un dels seus
períodes més fecunds. Entre tan-
ta mediocritat pretensiosa, cal
alegrar-se de la publicació d’Una
novel.la russa, d’Emmanuel Car-
r è r e ( P a r í s , 1 9 5 7 ) .
L’autor obre l’armari
dels secrets familiars.
Parla d’un besoncle,
Víctor Komarowski,
homònim de l’amant
de Lara a El doctor Gíva-
go, el dolent de la no-
vel.la de Pasternak. És
un private joke? Mira
d’esbrinar la personali-
tat de l’avi rus, un fan-
tasma molest. «Alesho-
res es va publicar un
article en un diari d’ex-
trema dreta, Présent, en
el qual es feia esment
del seu pare. S’hi deia
alguna cosa com que
amb un pare col.labo-
racionista, víctima de
la depuració, havia de ser dels
seus i no estar al bàndol de la dre-
ta hipòcrita». Tot indagant la vida
de l’avi, Carrère intenta millorar
el seu rus. «Amb la primera frase
pensen que el parlo amb facilitat.
Aquesta frase és la següent: Ia ot-
xen plokho gavariui pa russki –parlo
el rus molt malament–, i com
que la pronuncio molt bé, alesho-
res passa per una coqueteria».

L’autor explica les seves estades a
Kotèlnitx, una ciutat perduda al
nord de Rússia. Carrère aconsegueix
l’excel.lència en la seva descripció de
la Rússia actual poblada de putes,
maffiosi, funcionaris corruptes i in-
tel.lectuals amargats i vodkaitzats.
Si s’hagués limitat a la seva relació

amb el país, la seva
llengua i la seva cultu-
ra, hauria escrit una
obra mestra, millor
que L’adversari (2000).
Malauradament, no
pot estar-se de confiar
les seves penes de cor.
La decepció sentimen-
tal és un gènere que no
suporta la mediocritat.
Tret de quatre universi-
taris perversos, qui ha
llegit la primera L’edu-
cació sentimental, de
Flaubert? La segona, en
canvi, podada dels ren-
cors autobiogràfics, és
una obra cabdal de la
novel.lística mundial.
El relat eròtic de Car-

rère, apassionant com una classe de
matemàtica en danès medieval,
abaixa el nivell de l’obra i fa agafar
ganes de fer un recés espiritual. Tot i
aquestes reserves, Una novel.la russa
és un llibre important. La seva recer-
ca de l’avi tan personal accedeix a
l’universal. Tots tenim un avi rus...

T
ant A media luz (2001), inèdi-
ta fins ara a Espanya, com
la recent La hija del sepulture-
ro, de Joyce Carol Oates (Loc-

kport, Nova York, 1938), publicades
als Estats Units amb sis anys de di-
ferència, parlen de la possibilitat
de renéixer. Una mort inesperada o
violenta actua com a catalitzador
d’aquest renaixement. Tant és que
qui mori sigui un àngel estrany i
misteriós o un diable que no pot
suportar el mal que el devora per
dins: més enllà de la mort la vida és
possible.

Les dues novel.les són panta-
gruèliques, i pequen d’una torren-
cialitat que té més a veure amb el
culebró que amb la Gran Novel.la
Americana que aparenten ser.
Oates es troba còmoda amb els ex-
cessos, i hi sucumbeix tant a l’hora
de descriure els personatges (el bru-
tal pare de Rebecca a La hija del se-
pulturero) com de situar-los en un
context en què el tedi o la violència
poden treure el pitjor d’ells. No
obstant, el concepte d’expiació, la
llum al final del túnel, guia el seu
destí: l’objectiu d’Oates és que el
lector recuperi la confiança en l’és-
ser humà, fins i tot admetent que
miserable que és la seva naturalesa.

L ’Amèrica d’A media luz és
l’Amèrica dels suburbis, les cases
residencials, els dinars de bene-
ficència, l’amabilitat de les roselles
i les casetes amb gosset. L’Amèrica
de La hija del sepulturero és l’Amèrica
antisemita, la que acull l’estranger
amb una mirada esquerpa, la que

obliga un matemàtic jueu a co-
mençar des de zero com a enterra-
morts. Les dues Amèriques són una
arma de doble tall, i Oates es dedi-
ca a temps complet a examinar
què hi ha a sota de l’alfombra o
què creix a sobre de la làpida, per-
què li interessa més el dors de la
mà, o l’altra cara de la realitat, que
la tramposa superfície de la nava-
lla. Quan l’Adam Berendt d’A media
luz, escultor socràtic i cordial de vi-
da més que secreta, mor ofegat al
salvar una nena, els integrants de
la perfecta comunitat de Salthill-
on-Hudson s’entreguen a una deri-
va existencial que consisteix a qües-
tionar tots els èxits materials de la
mitjana edat. La Rebecca Schwarts
de La hija del sepulturero, que no és
altra que la pròpia àvia d’Oates, re-
neix dues vegades, la segona amb
un nou nom, posant en pràctica el

consell que s’ha de seguir al peu de
la lletra si et vols obrir camí a la ter-
ra de les oportunitats: «Amaga gai-
rebé tot el que sàpigues. Com ama-
garies qualsevol debilitat. Perquè és
una debilitat saber massa entre al-
tres que saben massa poc». Viure en
l’ocultació i en el secret és, segons
l’autora nord-americana, el lema
de tot americà que es preï de
ser-ho.

Les primeres pàgines d’A media
luz són extraordinàries: per notifi-
car la mort d’Adam Berendt, Oates
canvia de la primera a la segona i a
la tercera persona en el que resulta
un desenfocament de veus narrati-
ves que prefigura, d’una manera
brillant, la separació entre cos i es-
perit d’un home l’absència del qual
marcarà la fortuna de tot un po-
ble. És l’únic rampell experimental
d’una novel.la que, com La hija del
sepulturero, té una impaciència, està
recorreguda per un nervi que, pa-
radoxalment, empasta les accions
dels personatges, les reitera una ve-
gada i una altra fins que el lector
no pot més que esgotar-se. Són lli-
bres d’una escriptora, per què no
repetir-ho, excepcionalment dota-
da que preferim en les distàncies
curtes (per exemple, aquella bella
atrocitat titulada Zombi, de 1995)
abans que en les maratons, en què
arriba a la meta resolta i sense alè,
sense paraules en què emparar-se
perquè les ha gastat totes.

J oel creu en els manuals. El
seu llenguatge és el llen-
guatge de programació i el

seu rebost espiritual es compon
de cert tipus de música que es po-
dria resumir com heavy metal, de
cert tipus de dades que
es podrien definir com
notícies i de cert tipus
de filosofia que es po-
dria qualificar d’orien-
tal.

Cut and Roll, primera
novel.la d’Óscar Gual
(Almassora, Castelló,
1976), s’assembla a tot
això: la semàntica en
què opera l’autor no és
la de les paraules sinó
la de la informació. I el
seu principal objectiu
és la transcendència.
Cut and Roll és un al.lu-
cinat trajecte cap a
l’abolició del cos que passa per
Tarant ino , B lack Sabbath ,
mil.lenàries tècniques del bonsai
i programes informàtics. Joel bus-
ca incessantment una mascota
que li permeti salvar la seva àni-
ma immortal (en realitat no creu
en ella) i mentrestant es dedica a
mutilar els creditors d’Ella. Ella
és una misteriosa dona que re-

quereix parts del teu cos a canvi de
certs favors que només Ella et pot
concedir. Joel és qui et recorda –ell i
els seus ganivets d’acer al carboni
comprats a la telebotiga– que ha ar-
ribat el moment de pagar. Ni més ni

m e n y s q u e e l m i t e
fàustic desembarcant a
la sèrie B.

Tant el títol com l’es-
tructura d’aquesta no-
table novel.la –els epi-
sodis que la componen
s’organitzen en tracks:
25, més dos bonnus– re-
meten a l’improbable
s o u n d t r a c k d ’ u n a
pel.lícula feta de frag-
ments com algunes del
gènere mondo. Però el
que sí que hi prima és
la figura de l’autòmata
com a aspiració: «Tot
l’univers pot ser el nos-

tre mecano interior», diu Joel (no
creu en l’interior) mentre s’endinsa
en els territoris de l’anul.lació total
de la identitat física (hardware) i
abraça la seva nova consciència
binària. Advertència: Cut and Roll és
un arxiu .exe.
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