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El llibre de la setmana. L’adaptació cinematogràfi-
ca que Sam Mendes ha fet de la novel.la Revolutio-
nary Road, amb perfum d’Oscar inclòs, afavoreix
també la publicació d’una altra obra del veterà Ri-

chard Yates, mestre secret de la literatura nord-
americana. A partir d’avui, cada dimecres, els
crítics d’aquest diari valoraran en aquestes pàgines
les últimes novetats editorials.

Les soledats de Yates
Dues magnífiques obres propicien el rescat d’una gran veu nord-americana

P
er increïble que sembli,
aquest vast continent litera-
ri que són els EUA segueix
oferint grans veus per des-

cobrir. Autors que al seu dia van ser
rellevants, de sobte arriben a les nos-
tres llibreries amb aires de novetat.
Sovint aquestes recuperacions obeei-
xen a l’entusiasme d’un editor (Wi-
lliam Maxwell reeditat per l’Asteroi-
de), d’un escriptor d’èxit que els rei-
vindica (Jonathan Franzen rescatant
Paula Fox), o com un reclam comer-
cial. És el cas de Revolutionary Road
(1961), la primera novel.la de Ri-
chard Yates (Yonkers, Nova York,
1926), traduïda fa anys i que ara re-
viu gràcies a l’adaptació al cine de
Sam Mendes. La bona notícia és que,
juntament amb Revolutionary Road, es
publica una altra novel.la de Yates,
menys coneguda i de to més tradi-
cional, però potser més rodona: Les
germanes Grimes (1976).

INTIMISME / Revolutionary Road expli-
ca «la història d’una parella jove que
viu en un suburbi de Connecticut,
als anys 50, i lluita per arreglar els
seus problemes personals mentre
cria les seves dues filles». Així resu-
meix Hollywood la pel.lícula, però la
novel.la va més lluny. Yates va ser
un escriptor de gran talent intimis-
ta. Sota la seva mirada, assistim al
lent enfonsament d’una relació
amorosa i familiar, la d’April i Frank
Wheeler. Amb dues filles i a punt de
fer 30 anys, el seu món es desploma
sense grans daltabaixos, però minat
per les petites batalles quotidianes.

Com John Cheever, encara que
menys compassiu, Yates és un mes-
tre a l’hora de retratar els silencis i
sobreentesos. Així mateix, com a pai-
satge de fons, la crisi personal del
matrimoni Wheeler també compor-
ta un retrat crític de la vida subur-
bial, que als anys 50 era una opció
acomodada per a les parelles joves:
el marit treballava a la gran ciutat i
la dona s’avorria a la caseta amb
jardí. Mentre criava els fills, s’entre-
gava als seus hobbies i, a vegades, pa-
tia mutacions d’un cert bovarysme:
quan veu perillar el seu matrimoni,
per exemple, April proposa al seu
marit que ho deixin tot i se’n vagin

a París. Però el caràcter feble d’ell, i
un tercer fill en camí, ho faran im-
possible.

Les germanes Grimes comparteix
també una atmosfera trista i aquell
pols quirúrgic per esmicolar els sen-
timents. La primera frase de la no-
vel.la ja ens situa en el territori: «Cap
de les dues germanes Grimes viuria
una vida feliç, i quan miraven enre-
re sempre semblava que el proble-
ma havia començat arran del divor-
ci dels seus pares». A mesura que
anem avançant, comprenem que es
pot llegir com un catàleg de sole-
dats. En una entrevista al final de la
seva vida, Yates afirmava que si hi

havia un tema per a les seves no-
vel.les, aquest era que «la majoria
dels éssers humans estan inevitable-
ment sols, i en això habita la seva
tragèdia». H
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NOVEL.LA TRADUÏDA

Els secrets sempre tornen de la
tomba, fins i tot si no ets mort.
Aquesta idea embruixa el narra-
dor d’Elegia per un americà, Erik
Davidsen, un psicoanalista no-
vaiorquès que, acostumat a des-
entranyar els secrets dels altres,
ha de lidiar amb el que guarda la
seva pròpia família quan mor el
seu pare.

Siri Hustvedt (Northfield, Es-
tats Units, 1955) confronta el re-
lat del present –un present que
barreja la soledat del protagonis-
ta i el poder de seducció de dos
fantasmes, el seu cunyat i un
fotògraf amb una pulsió escòpica
amb què és capaç de destruir-ho
t o t – a m b f r a g m e n t s d e l e s
memòries del pare mort, que són
al seu torn les memòries del pare
de l’escriptora.

¿Literatura autobiogràfica?
Més aviat literatura que confron-
ta els traumes de la història con-
temporània (les al.lusions a l’11-S
i a la guerra de l’Iraq són fre-
qüents) amb els traumes íntims
del passat, esperant que de la fu-

sió en neixi una revelació que no
és epifànica sinó desmitificadora.
Una de les grans virtuts de la no-
vel.la és que els secrets que la po-
sen en moviment acaben sabent-
se a mitges o importen menys del
que semblava. És una opció arris-
cada, ja que pot decebre els que
busquen resolucions conclusives
en una novel.la que simula neces-
sitar-les.

No obstant, Hustvedt prefereix
fer seu el projecte d’Inga, la ger-
mana d’Erik, que està escrivint
un assaig sobre «com les idees i
els sentiments són inseparables»:
el relat demostra la veracitat
d’aquesta hipòtesi aturant-se en
el procés pel qual els personatges
es desposseeixen de les seves màs-
cares, apaguen el seu idealisme,
assassinen la seva racionalitat i,
despullats davant del món, s’atre-
veixen a sentir.

És admirable que aquest pro-
grama narratiu no resulti mai
dens ni pretensiós: l’elegància de
la transparència del mètode Hust-
vedt confereix a la novel.la una
dimensió etèria, lleugeríssima,
que no força les correspondèn-
cies entre present i passat, i que
il.lumina la lectura des d’una rea-
firmació vital no exempta de pes-
simisme del tot reconfortant. H

3ELEGIA PER UN AMERICÀ /
ELEGÍA PARA UN AMERICANO
Siri Hustvedt. Trad. Ferran Ràfols
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33 Fotograma de la pel.lícula de Sam Mendes Revolutionary road, basada en la novel.la de Richard Yates.
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Potser no hi ha utopia més pura que
el retorn a la infància, a la felicitat i
la desgràcia, totes dues infinites, que
s’aprenen en les primeres escara-
musses amb l’existència. Per fortu-
na, aquesta odissea o anàbasi és im-
possible perquè, si no ho fos, ens
condemnaríem al terrible descobri-
ment que la pàtria verdadera (se-
gons Rilke) només és un paisatge en
ruïnes. Tenim sort que la infància si-
gui com la pintura per a Leonardo,
una cosa mental, un espai nebulós

al qual tornem a través del record i
potser amb la perplexitat de qui se
sorprèn mirant-se a si mateix per
l’esquena. Tot això ve a tomb perquè
l’última novel.la d’Ana María Matu-
te (Barcelona, 1926), Paraíso inhabita-
do, resplendent d’emocions, s’ins-
tal.la en aquesta regió misteriosa i
destruïda per oferir un lluminós tes-
timoni de com el guió de la vida hu-
mana s’escriu amb la cal.ligrafia
dels primers anys.

Sense que el vigor narratiu de Ma-
tute hagi disminuït ni una mica als
seus 82 anys, la novel.la recons-
trueix, des dels records infantils
d’Adriana, una narradora que va ser
una nena solitària, fantasiosa i poc

estimada, una nena rara allunyada
del món dels Gegants, exiliada en la
seva imaginació i acollida en el càlid
ambient de les criades de la casa, la
tata María i Isabel. Per això, l’única
vegada que el seu pare la porta al ci-
ne, li confessa que vol «estar siempre
en el cine, quiero vivir en el cine...». Però
l’aparició al veïnat d’un nen rus, Ga-
vrila, li permetrà compartir el seu
univers de somnis, lluny del món
real que li va revelant les seves
misèries i atrocitats. Com tota
l’obra, des de Los Abel (1948), d’aques-
ta novel.lista excepcional, també
aquí ofereix una visió desencantada
de la naturalesa humana, però miti-
gada per la presència de criatures

que, en la seva bondat o rebel.lia
contra les convencions imposades
(Eduarda), són enfocades amb sim-
patia perquè ofereixen consol i espe-
rança.

No hi falten els elements de cruel-
tat, incomunicació, enfrontament
entre iguals o depredació social ca-
racterístics de les seves novel.les an-
teriors, però estan supeditats a la
perfecta geografia sentimental de la
petita Adriana.

Amb el relat avançat, Gavrila li
diu a Adriana: «Porque crecemos, nos
vamos, y ya nunca, nunca más, volvere-
mos», però qui parla és l’escriptora
per expressar una d’aquelles veritats
infreqüents i profundes. El nen que
vam ser se’n va, i deixa a l’adult una
absència (a vegades nostàlgica, altres
punyent) i una tasca, la de pregun-
tar per un mateix al saló polsegós de
la memòria. H
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Paradís de mai més
L’última novel.la d’Ana María Matute ofereix un valuós testimoni de
com el guió de la vida s’escriu amb la cal.ligrafia dels primers anys

‘Elegia per un
americà’ afronta els
traumes de la
història recent

Secrets
des de
la tomba


