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EL
PROFESSOR
D’HISTÒRIA
Joan F. Mira

Editorial: Proa
Pàgines: 308
Preu: 20 z

L’INFORME DE
BRODECK
EL INFORME
DE BRODECK

Philippe Claudel

Trad: Lourdes
Bigorra / J.A. Soriano
Editorial: La Magrana
/ Salamandra
Pàgines: 303 / 284
Preus: 18 / 16 z

Retorn
a la casella
de sortida
LA OCA DEL SEÑOR BUSH

Lluís Bassets

Editorial: Península
Pàgines: 294
Preu: 18 z

D urant quatre anys el pe-
riodista Lluís Bassets (Bar-
celona, 1950) ha anat des-

granant setmanalment a les pàgi-
nes d’El País i en un bloc que fir-
ma regularment les idees per a
un assaig sobre la presidència de
George W. Bush i sobre els neocon
que amb ell han ocupat les estan-
ces del poder i han intentat mo-
delar un nou món en blanc i ne-
gre, en bons i dolents, un món
que ara és molt més insegur del
que ja era.

La reelaboració definitiva
d’aquest work in progress és La oca
del señor Bush, un llibre que per les
seves pàgines, a més del mateix
Bush, hi veu desfilar personatges
com Dick Cheney, Donald Rums-
feld, Paul Wolfowitz, Karl Rove,
John Bolton, Zalmay Khalilzad,
Alberto Gonzalez o Samuel Alito i
altres artífexs de la revolució con-
servadora. Després de la commo-
ció dels atemptats de l’11-S
aquests homes van donar a Bush
els arguments per endarrerir les
agulles del rellotge a l’època ante-
rior a la revolució social dels 60 i
per construir un nou ordre inter-
nacional.

L’autor dissecciona tots els ins-
truments utilitzats per arribar a
aquests objectius. La guerra glo-
bal contra el terror s’erigeix com
l’arma imprescindible que ho jus-
tifica tot. És una guerra que exi-
geix poders especials de la pre-
sidència, la retallada de les lliber-
tats, i el menyspreu dels drets hu-
mans. Abu Graib, Guantánamo i
els vols secrets de la CIA –final-
ment a Espanya s’ha obert el de-
bat sobre la seva implicació– són
el testimoni dolorós d’aquesta
guerra.

En el negatiu balanç final apa-
reixen efectes no desitjats, com la
conversió de l’Iran en el «directe
beneficiari» dels errors comesos
amb la guerra de l’Iraq, o l’avaria
del concepte de globalització.

Durant vuit llargs anys el món
ha conviscut amb el que ja es
considera el pitjor president de la
història dels Estats Units. La con-
vivència acostuma a reduir la
perspectiva. Aquest llibre ens la
torna i ens recorda com hem re-
trocedit, tots, fins a la casella de
sortida.
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E
l professor d’història narra un
any en la vida d’un home
que, arran d’un incident ba-
nal, abandona l’ensenya-

ment universitari poc abans de jubi-
lar-se. Cansat de buscar un sentit a
la història i a les tasques docents,
decebut del món que l’envolta, me-
lancòlic d’un passat que ja no tor-
narà, endut –en una paraula– per
l’spleen, Manel Salom alça el seu ma-
trimoni com un escut. Decideix con-
sagrar-se a l’esposa ma-
lalta i pren les decisions
que havia anat ajornant
durant anys: canviar
d’habitatge, treure’s el
carnet de conduir, com-
prar un gos, llogar una
assistenta.

Manel Salom està pre-
sent en totes les pàgines
de la novel.la ja que, en-
cara que escrit en terce-
ra persona, el l l ibre
transcriu el seu punt de
vista amb una fidelitat
que més d’un lector pot
trobar prolixa. El lector
no solament accedeix a

les seves passejades per València i
rodalia, sinó també als excursos, di-
vagacions i diatribes que li suscita el
que veu i el que sent, el que pensa i
el que recorda.

Cal afegir que aquest monòleg in-
terior s’articula en frases que sobre-
passen sense dificultat les 30 línies,
i que el mateix paràgraf pot prolon-
gar-se per espai d’unes quantes pàgi-
nes. És curiós que un professor que
manifesta una desconfiança de pe-

dra picada cap a la cul-
tura contemporània
s’expressi amb un estil
que recorda l’avantguar-
d i s m e m é s p l u m b i :
períodes sintàctics allar-
gassats, pruïja moralit-
zant i sobretot el rebuig
per la tensió narrativa
en benefici d’una prosa
blana, menys pròxima a
la literatura que als re-
gistres orals més forma-
litzats.

L’estil del llibre és
deutor de l’estil del per-
sonatge protagonista.
L’autor ha optat per un

narrador que es confon amb el pro-
fessor fins al punt que se li encoma-
na la indolència. Escrita des de la
subjectivitat de Manel Salom, que
no fa més que recordar escenes gri-
ses d’infantesa i de joventut, al cos-
tat d’escenes no menys grises d’una
vida consagrada a la docència, el pe-
rill d’El professor d’història és que tras-
passi al lector el tedi que amara el
protagonista.

L ’aportació de Joan F. Mira
(València, 1939) a la cultura catala-
na i universal és considerable. Tra-
ductor rigorós, opinador de luxe, di-
vulgador i biògraf, els seus dots
analítics són superiors als sintètics,
que és com dir que resulta millor as-
sagista que narrador. El professor
d’història està encapçalat per una ci-
tació del Faust, hi apareix un savi in-
satisfet i una noia anomenada Mar-
gareta, però aquests paral.lelismes
amb l’obra de Goethe no contribuei-
xen pas a dotar els personatges de
l’entitat que els manca.

La novel.la catalana s’està polarit-
zant. Alguns autors busquen l’èxit
immediat combinant les receptes
del best-seller global amb la recreació
històrica d’episodis nacionals; d’al-
tres prescindeixen del plaer del lec-
tor i es consagren a llibres abruptes,
puríssims, sovint il.legibles. Entre-
mig, es manté deshabitat l’enorme
espai que en altres cultures ocupen
els escriptors que saben fer compati-
ble un alt nivell d’autoexigència
amb la seducció del lector, d’Ian
McEwan a Cormac McCarthy, de
Muriel Barbery a Nancy Huston.

L’ informe de Brodeck, de Phi-
l ippe Claudel (Nancy ,
1962), premiada amb el

Goncourt des Lycéens, explica la
història d’un individu estrany que
arriba en un poblet d’un
país confús. El foraster
desplau tant als veïns
que l’assassinen a l’hos-
tal on para. Els veïns en-
carreguen a Brodeck
–que ha viscut moments
atroços en un camp d’ex-
termini on el tractaven
com un gos– de redactar
un informe per a l’Admi-
nistració central, com si
un Estat sobirà no dis-
posés d’una policia per a
aquestes tasques.

Amb mitjans sobris,
el novel.lista crea una at-
mosfera misteriosa: «Les
cases, amb les teulades
recobertes de llargues es-
cates de fusta de pi, dei-
xaven escapar uns fumerals lents i
blaus». Uns indicis revelen que l’ac-
ció té lloc a Alsàcia, però podria pas-
sar a Kamtxatka. El narrador esmen-
ta sovint el vernacle, el dialecte,
«que és una llengua sense ser-ho,
però que s’adapta amb molta perfec-

ció a les pells, les respiracions i les
ànimes d’aquells que viuen aquí».

Les frases impecables s’instal.len
en la memòria del lector. «Havíem
creuat fronteres, rius, paisatges, co-

llades, ciutats, ponts,
llengües, pobles, boscos i
camps». Les impressions
es cristal.litzen, però
m’avorreixo. Com la rei-
na de les ostres. El meu
coneixement del rus és
elemental i l legeixo
Txékhov més fàcilment
que Claudel. En lloc d’es-
criure una bona novel.la
de 150 pàgines, l’autor
dilueix l’interès del relat
en un delta avorrit de
300... ¿Per què escriu lli-
bres si no té res a dir?
¿Per què no compon
poesia i ens proposa una
visió tan negra de la hu-
manitat en lloc de viat-
jar o sortir a passejar? La

vida es mereix alguna cosa millor
que aquesta corrua d’assassins tarats
i desesperats, feixucs com una òpera
sense música ni textos.
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