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L’infern de Zelda
L’últim premi Goncourt retrata la vida de l’esposa de Scott Fitzgerald

ARXIU

33 Zelda i el seu marit, l’escriptor Francis Scott Fitzgerald, en una imatge de l’època.
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Digue’n somni
Maruja Torres recorda Vázquez Montalbán i Terenci Moix al Raval de la seva
infància i joventut, en una novel.la àgil i que compleix la seva funció sentimental

Boualem Sansal
aborda un tabú:
les relacions entre
nazisme i islamisme

Els fills
de l’SS

DOMINGO RÓDENAS

LITERATURA ESPANYOLA

JOAN-DANIEL BEZSONOFF

NOVEL.LA TRADUÏDA

llibresicult
DIMECRES

4 DE FEBRER DEL 200960 el Periódico

El llibre de la setmana. A la novel.la Alabama
Song, Gilles Leroy utilitza la ficció per convertir l’es-
posa de Scott Fitzgerald en narradora de la seva
trista transformació de ballarina, escriptora i pintora

de talent en carn de manicomi. El guanyador del
Goncourt reflecteix la tortuosa vida de Zelda i de
l’autor d’El gran Gatsby, parella daurada dels anys
20, un clar exemple de mite americà tràgic

A
mb la tradicional inclinació
a mirar-se el melic de la lite-
ratura francesa, aquesta
tendència a ressaltar la seva

denominació d’origen que, en un
context general de fervor cultural
anglòfil, li ha costat perdre peu en el
circuit mundial de l’edició, el premi
Goncourt ha significat l’obstinació a
salvaguardar l’essència pàtria en-
front del clamor per una expansió
de mires. És a dir, potser és el
guardó més compromès amb l’espe-
rit i el caràcter de la nació que l’ator-
ga. Que el veredicte del 2007 recone-
gués una novel.la que cedeix la veu
narrativa a Zelda Fitzgerald podria
fer pensar en una reorientació de la
més cèlebre distinció literària fran-
cesa. Res més lluny de la veritat. Ala-
bama Song, de Gilles Leroy (1958,
Bagneux), és un llibre francès pels
quatre costats. S’eleva per sobre de
l’autocomplaença que això suposa-
ria i depara una lectura molt grata,
amb riscos no sempre ben resolts
però encarats amb valentia, i que es
pot encarcarar en alfuns moments,
però sap trobar la sortida per mitjà
de la imaginació.

REINA PANSIDA / Alabama Song és très
français perquè està ancorada en el
Jo, en l’obsessió dels cultivadors de
la llengua de Balzac per estripar la
seva consciència i convocar els di-
monis interiors a una immolació
col.lectiva a la pira de les emocions
sulfúriques. «Escriure és ficar-se de
seguida de ple amb les coses serio-
ses, l’infern directe, la graella con-

tínua i, de tant en tant, alegries sota
les descàrregues de mil volts». La-
ments així va deixant anar la pobra
Zelda, tancada en aquestes pàgines
com entre els barrots de la seva deso-
lació existencial, amargada Reina de
la Bellesa del Sud que s’ha pansit
massa aviat després d’una sobreex-
posició al sol de la celebritat.

Posant-se en l’escrostonada pell
d’aquesta «flapper» consumida, no
és aventurat afirmar que Leroy ha
fet la seva particular aportació a
aquest gènere de l’autoficció –barre-
ja d’elements biogràfics i inventats–,
en què la impúdica prosa d’algunes
de les seves col.legues femenines (en-
tre aquestes Catherine Millet, Amé-

lie Nothomb i Yasmina Reza) ha xi-
pollejat durant l’última dècada. Si
les dues primeres s’han mirat al mi-
rall i la tercera va ser l’ombra de Sar-
kozy, Leroy ha entroncat amb aques-
ta devoció tan francesa pels mites
americans tràgics, permetent així
que la mateixa Zelda compti amb
paraules tenyides d’un rabiós liris-
me com la filla d’un jutge i esposa
de l’escriptor més famós del món,
un diable ros i un tornado que pro-
clamava als quatre vents «fumo, bec
i ballo i em grapejo amb qui vull»,
una ballarina, pintora i escriptora
de talent, va acabar els seus dies re-
bent electroxocs en una cadena de
manicomis. La resposta passa en

gran mesura continguda per Francis
Scott Fitzgerald, «un marit gelós,
neuròtic i desorientat», amb qui va
confondre l’amor amb un contracte
publicitari, i la vida amb una festa
eterna amb barra lliure.

Leroy no evita incórrer en escenes
afectades i símils fàcils, i planta sen-
se rubor frases com «tots tallàvem
l’alba d’espuma», però surt airós del
terrible desafiament de retratar una
cosa tan patètica i etèria com
«aquest desig blau de brillar». H

3 ALABAMA SONG
Gilles Leroy. Trad. Anna Casassas /
María Teresa Gallego. Ed. de 1984 /
RBA. 192 pàg. 18 A

De Gaulle va confiar al seu minis-
tre de Cultura: «En el fons, Mal-
raux, Algèria es quedarà francesa
com la Gàl.lia es va quedar roma-
na». L’obra de l’algerià Boualem
Sansal (1949) comprova aquesta
previsió. Per mi, Sansal és un dels
millors escriptors vius en llengua
francesa. Amb una barreja de
classicisme, d’àrab magribí i d’ar-
got –un francès encara més
sumptuós que la parla de Kateb
Yacine–, basteix una obra que
desmitifica tots els articles del
credo de l’Algèria oficial.

El poble de l’alemany apareix
com una nova temptativa de des-
cobrir la realitat del passat del
seu país. Dos germans, que viuen
als afores de París, redacten un
dietari. Llur pare, Hans Schiller,
heroi de la guerra d’independèn-
cia, era un oficial de les SS refu-
giat a Algèria que els islamistes
acaben de degollar. Sansal aborda
un tema tabú: les col.lusions del
nazisme i de l’islamisme.

Malrich considera l’imam de
la seva ciutat com un SS: «Quan
veig el que els islamistes fan [...]
penso que superaran els nazis si
un dia tenen el poder». Els nazis
transformaren un poble culte en

una secta al servei de l’Extermini.
Per a l’autor, Algèria comparteix
molts valors del Tercer Reich: un
partit únic, un país militaritzat,
un rentat de cervell col.lectiu,
una falsificació de la història,
una exaltació de la raça, l’afirma-
ció constant de l’existència d’un
complot en contra del país...

Sansal és cotatjós, però, amb la
voluntat d’impulsar la seva tesi,
oblida els personatges, engolits
en una història tràgica. No m’ha
convençut el canvi de veus narra-
tives: el recurs a l’argot i a la gro-
lleria per distingir Malrich del
francès acadèmic de Rachel m’ha
sembla forçat.

Aquesta no és la millor novel-
la de Sansal, però el lector hi tro-
barà el seu estil –tot i les mancan-
ces de la traducció–, l’honestedat
intel.lectual i una fabulosa capa-
citat per crear un món de paper.
Amb l’humor melangiós de les
novel.les d’Emmanuel Bove, San-
sal estima amb un desesperat do-
lor la seva pobra, bruta, trista i
dissortada pàtria. «¡Déu meu,
com deu ser d’humiliant i peri-
llós ser algerià a jornada comple-
ta!». En el fons, els algerians són
molt forts en francès, tot i que si-
gui la seva segona llengua. H

3 EL POBLE DE L’ALEMANY
LA ALDEA DEL ALEMÁN
Boualem Sansal. Trad. Pau Joan
Hernàndez / Ma l i ka Embarek
López. Columna / El Aleph. 227 /
240 pàgines. 20 A

Ja pot revestir-se de farsa onírica o
d’ironia profilàctica, però el senti-
ment tràgic que allò que va ser ja
no és i, a més, va ser millor que això
d’ara, continua sent una inesgotable
font literària. Almenys la que s’inspi-
ra en la memòria individual i en el
cofre d’entranyables lleialtats senti-
mentals. A Maruja Torres (Barcelo-
na, 1943) aquesta memòria la porta
al Raval de la seva infantesa i a dos
xavals del barri, Manuel Vázquez
Montalbán i Terenci Moix, citats per
la Parca prematurament.

Esperadme en el cielo, l’últim Premi
Nadal, és una revenja personal amb
les devastacions del temps, un ubi
sunt (¿on són?, ¿on han anat?) en for-
ma de joiós País del Mai Més pel
qual l’autora vola, alliberada de les
lleis físiques, com la Wendy de Peter
Pan, en companyia dels seus àngels
guardians Manolo i Terenci. Com
que tot passa fora d’aquest món, res
és impossible i, com en una fantasia
de Disney, amb un espetec de dits
canvien temps, escenaris i aparença
física en una mobilitat incessant i
capritxosa.

Aquesta manera d’errar nostàlgi-
ca per les ruïnes de la pròpia memò-
ria constitueix la matèria d’una no-

vel.la que no acaba d’adquirir verda-
deres proporcions narratives. Aviat
descobreix el lector que el que està
llegint és el somni d’una Maruja Tor-
res que s’ha adormit mentre firma-
va exemplars a la Fira del Llibre i
que, com a somni que és, no té co-
herència.

EVOCACIONS / El desig de romandre
en el més enllà de la inconsciència,
escortada pels amics perduts, i
l’afany d’aquests a fer-la tornar no
constitueix un suport suficient per
dotar d’unitat i interès la novel.la,
que per un altre costat vessa de vívi-
des evocacions de la Barcelona po-
bra i brillant de la postguerra. Si, en

paraules de la narradora, «perdurar
en la memòria dels que ens estimen
és la millor forma de paradís», Maru-
ja Torres construeix per als seus Ma-
nolo i Terenci un emocionat paradís
amb els materials de l’enyorança i
l’esplendor antiga, sense deixar-se
estovar (en excés) per les seves absèn-
cies i lliure de pretensions ingènues
(«jo, que no sóc Faulkner usant els
monòlegs...»). L’escriptora ha fet seu
l’avís que posa en boca de Terenci:
uns quants construeixen catedrals,
molts altres fabriquen taules i el
mínim que se’ls pot demanar és que
siguin sòlides, fermes i que servei-
xin «per a l’ús que tenen».

Aquesta novel.la no és, per des-
comptat, una catedral, però com-
pleix la seva funció, està escrita amb
agilitat i parla de les companyies
que no ens deixaran mai de la vida a
l’estacada. H

3 ESPERADME EN EL CIELO
Maruja Torres. Destino.
192 pàgines. 18,50 A


