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E l físic i historiador de la
ciència Helge Kragh (Co-
penhaguen, Dinamarca,

1944) explica que «durant bona
part de la seva llarga història la
cosmologia ha estat un petit pati
situat darrere de les esplèndides
mansions de l’astronomia i la fi-
losofia». Per això, habitualment
amb prou feines se li han conce-
dit uns quants capítols en textos
consagrats a la història de la cièn-
cia en general. La seva Historia de
la cosmología ve a invertir aquesta
tendència.

El tractament monogràfic per-
met englobar un marc temporal
molt més ampli del que és habi-
tual. N’és una prova la merescu-
da atenció que dedica als èxits
aconseguits al llarg del segle XX.
En la centúria passada la cosmo-
logia va arribar a la majoria
d’edat l’any 1927, quan els mesu-
raments de l’astrònom americà
Edwin Hubble van confirmar
l’allunyament de les galàxies i, de
retruc, l’expansió de l’univers. El
descobriment de la radiació còs-
mica de fons, residu del big bang
calent, el 1965, va significar una
esplèndida maduresa per a la dis-
ciplina.

La monografia també ofereix
un bon panorama de la con-
trovèrsia que sempre ha envoltat
les diverses teories cosmològi-
ques, sovint oposades entre si.
Tant si era al segle XVII amb els
models geocèntric i heliocèntric,
o al XX amb les solucions esta-
cionàries o dinàmiques de les
equacions relativistes d’Einstein,
els debats sobre la possible crea-
ció, evolució, geometria o compo-
sició de l’univers han estat a pri-
mer pla.

Generós i exigent amb el lec-
tor, que haurà d’estar familiarit-
zat amb els termes astronòmics i
cosmològics bàsics, Kragh com-
pleta el relat històric amb una
breu exposició de les teories espe-
culatives més recents. També ex-
posa els dubtes epistemològics
que genera la cosmologia, com
els que plantegen la validesa d’ex-
trapolar les lleis de la física a
grans distàncies i temps. Tant les
unes com els altres són una mos-
tra de l’actual vigor de la discipli-
na basat en les preguntes invete-
rades a què intenta donar respos-
ta. Gràcies a aquest vigor, el petit
pati del darrere és avui un ampli
jardí que mereix ser visitat.
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L’
atribució del premi Boo-
ker el 2007 a Anne En-
right (Dublín, Irlanda,
1962) per la novel.la La tro-

bada (la quarta en una llista que in-
clou també dues col.leccions de re-
lats), va generar una relativa polèmi-
ca. No perquè es posés en dubte la
seva innegable qualitat, sinó perquè
hi va haver qui va aprofitar la cir-
cumstància per retreure als crítics la
seva docilitat davant dels grans
noms i la seva escassa
atenció a les veus noves
o, en el cas d’Enright, se-
minoves. El fet que Ian
McEwan estigués entre
els finalistes va alimen-
tar aquest debat. Les pri-
meres referències de La
trobada després de la
concessió del premi te-
nien un cert tuf de previ-
sibilitat: «¿Una tragèdia
familiar, suïcidi inclòs,
escrita per una irlande-
sa? Ui, em sembla que
això ja ho he llegit».

No obstant, arribat el
text (de moment en ca-
talà ja que la versió castellana, de la
mà de Lumen, no arribarà fins a
l’any que ve) es desarmen tots els
prejudicis perquè Enright ofereix,
per sobre d’unes quantes virtuts,
una veu pròpia, exclusiva i podero-
sa. És atrevida i rigorosa amb el llen-
guatge, auster i directe, però barroc

al mateix temps. Veronica Hegarthy,
la narradora en primera persona, re-
construeix amb el desordre perti-
nent la història de la seva família a
partir del trauma provocat pel suïci-
di d’un dels seus 11 germans.

No busca cap veritat reveladora,
ni pretén sotmetre el lector al desco-
briment de grans misteris: es limita
a trobar les paraules idònies per
traslladar el seu estat d’ànim. I ho
aconsegueix amb solvència gràcies a

una paradoxa. Veronica
ha tingut 11 germans, té
marit i dues filles, però
viu en aquesta mena de
soledat interior que per-
met desempallegar-se de
qualsevol artifici, de
qualsevol pretensió. Els
millors passatges de la
novel.la d’Enright la
mostren circulant sola
en cotxe a altes hores de
la nit, sense direcció ni
propòsit.

El material sembla
convencional a priori:
família, drama, memò-
ria. Però la família, enca-

ra que només sigui per valors quan-
titatius, no és precisament corrent.
Concebre i parir 12 fills exigeix una
dedicació gairebé obsessiva i no
dóna gaire temps per educar-los. Re-
sulta especialment interessant el pa-
per que representa el sexe en cada
generació: innominable i evocador

en els avis; evasiu i estupefaent en
els pares; instrumental i més aviat
absent en els fills. La reunió a què
al.ludeix el títol és el funeral de
Liam, en què culmina una visió
tràgica i surreal de la vida i la
família, una espècie de gran galeria
de les petiteses, manies i obsessions
que conformen tots els seus mem-
bres; aquest moment en què els
morts donen coartada als vius per
treure’s la màscara. Perquè aquesta
és una de les bases fonamentals que
sustenten el pes moral d’aquesta no-
vel.la: la noció que al llarg de la vida
«la gent no canvia, es desemmasca-
ra». Hi ha un cert pessimisme, una
sensació que el context familiar ens
entrega cartes marcades i mutilades
per a la gran partida de la vida. Però
també una espècie de consol que
s’assembla molt a la resignació: les
cartes són les que són, però la mà és
nostra.

Liam, el germà mort, es va omplir
les butxaques de pedres i es va en-
dinsar al mar de Brighton. Encara
que Enright no busca interpreta-
cions ni simbolismes excessius de
tot el que passa en la història, aquest
suïcidi és per si mateix prou elo-
qüent: caiguda l’última màscara,
s’acaba la vida.

Després de la lectura de La trobada
resulta fàcil prendre partit en la
polèmica. No es tracta de discutir si
Enright és millor o pitjor que McE-
wan, sinó d’apreciar el favor que el
jurat fa als lectors al parar atenció a
aquesta veu que, d’una altra mane-
ra, podria haver passat inadvertida.

D esprés d’anys de silenci tor-
na al primer pla Luis Sepúl-
veda (Ovalle, Xile, 1949). El

viatge, el desplaçament exterior
com a metàfora del viatge interior
que un dia o altre a tots ens compe-
teix, és consubstancial a
la literatura que practica
l’autor de Patagonia Ex-
press (2001) i això no ha
canviat. A La lámpara de
Aladino apareix la marca
de la casa: regust indò-
mit de cultures diverses,
ciutats remotes i perso-
natges llegendaris.

En un escriptor per
qui l’erotisme del pas
del temps ho és gairebé
tot, aquests 12 contes
corroboren que Sepúlve-
da és el de sempre, un
autor de fonda i encerta-
da vocació dialogant
amb totes les cultures i tots els ho-
mes capaços de compartir el secret
més íntim, éssers reacis a la soledat
i, no obstant, hàbils componedors
d’històries col.lectives que busquen
una consciència lúcida. Si a l’Alexan-
dria de Kavafis el narrador de Café
Miramar pot dir: «Vivo con mis fantas-
mas, los acepto y los convoco» és perquè

Abdul Garib el Masín, a l’Hotel Z, en-
tre les fronteres del Perú, Colòmbia i
el Brasil, pot convocar els seus i dir:
«Soy un hombre de paso que no deja hue-
llas: dejo espejos».

A La lámpara de Aladino les vides
que es relaten són les
d’uns personatges que
són emblema d’una
Amèrica desmemoriada
i redimible només en ra-
cons del planeta obli-
dats. La nostàlgia sola-
ment s’apunta perquè
Sepúlveda no és nostàl-
gic encara que sap que
«la selva gana terreno», i
que la pluja i el foc em-
paren uns éssers plens
de les paradoxes de la
fortuna. Ni perdedors ni
guanyadors, els seus per-
sonatges són els interro-
gadors del desig a la re-

cerca de nous horitzons. Amb una
precisió eloqüent i una emotivitat
reflexiva, Sepúlveda aconsegueix
una ressonància mítica del primige-
ni llenguatge oral i que la conversa
encengui els seus lectors.


