
Visionaris d’Amèrica
‘Netherland’ és una excel·lent novel·la sobre les conseqüències de l’11-S a Nova York

U
na setmana després de 
l’atemptat contra les Tor-
res Bessones, el setembre 
del 2001, vaig escoltar 

a la ràdio a Nova York la confessió 
d’un oient. D’ençà de la tragèdia, 
deia, ell i la seva dona encara no 
havien mantingut relacions sexu-
als: se sentien culpables de disfru-
tar mentre hi havia tanta gent que 
patia. La identificació em va sem-
blar ingènua i exagerada, però te-
nia el seu què. De la mateixa mane-
ra que, històricament, les apagades 
de llum generals es tradueixen nou 
mesos després en un augment de la 
població, no és estrany que les des-
gràcies de gran magnitud social i 
mediàtica --terratrèmols, atemp-
tats, inundacions-- també acabin 
usurpant l’estat d’ànim de les per-
sones. La poesia de l’experiència en 
diu el correlat objectiu.

CRISI DE PARELLA /  El punt de partida 
de Netherland, l’esplèndida novel-
la de Joseph O’Neill, conté una iden-
tificació similar, tot i que més justi-
ficada. El narrador, Hans, és un ho-
landès que treballa com a analista 
econòmic a Londres. L’any 1999, ell 
i la seva dona, una anglesa, es tras-
lladen a Nova York  i al cap d’un 
temps tenen un fill. Com que viuen 
a la part baixa de Manhattan, just 
després de l’atac de l’Onze de Setem-
bre no poden tornar a casa i es refu-
gien temporalment a l’hotel Chel-
sea. Aquest estat provisional acaba 
afectant els fonaments de la relació 
i la noia decideix tornar a Londres 
amb el seu fill. En un primer mo-
ment ella posa com a excusa el ter-
ror que sent davant la possibilitat 

d’un nou atac, però quan ell diu que 
tornarà amb ella, surt a la llum la in-
satisfacció amorosa. No, ell s’ha de 
quedar. El narrador escriu: «La mis-
ma vida se había vuelto incorpórea. 
Mi familia, la columna vertebral de 
mis días, se había desmoronado. Es-
taba perdido en un tiempo de inver-
tebrado». La identificació amb les 
Torres Bessones és efectiva. 
 La Nova York de després de 
l’atemptat és el paisatge moral en 
què el protagonista deambula des-
orientat. Si la seva «aflicció» esdevé 
més suportable, és gràcies a la ga-
leria de personatges que conviuen 
amb ell a l’hotel Chelsea i, sobretot, 
a la seva afició per jugar a criquet. 
A través d’aquest esport, sense tra-
dició als Estats Units i que només 

practiquen diverses minories ètni-
ques, coneix Chuck Ramkissoon. 
Chuck és un antillà ficat en mil ne-
gocis i que té al cap el somni de cons-
truir un gran estadi de criquet a No-
va York. Hans, que és l’únic jugador 
blanc del seu equip, ens va narrant 
els replecs d’aquesta estranya amis-
tat. Com a contrapunt al dia a dia, 
llegim també un report dels viatges 
que fa a Londres, per aconseguir re-
fer el matrimoni, i els records de la 
infantesa a Holanda que li suscita el 
criquet. 
 Amb aquests materials, Joseph 
O’Neill trena una brillant reflexió 
sobre la identitat i les dificultats 
d’adaptació. ¿Què ens defineix mi-
llor, el lloc on vivim o el lloc on hem 
nascut? Chuck Ramkisson repre-

senta l’immigrant que vol assimi-
lar-se a qualsevol preu per formar 
part d’una idea d’èxit. Hans, en can-
vi, lluita contra la sensació de fra-
càs. El seu relat aconsegueix man-
tenir sempre un to entre líric i es-
cèptic, i només el personatge de la 
seva dona –malhumorada i cruel– 
resulta una mica esquemàtic. Es-
crita amb un gran virtuosisme es-
tilístic, d’arrel tradicional, Nether-
land es va convertir en una de les 
novel·les de l’any passat als Estats 
Units i també ho podria ser aquí. H 

3 NETHERLAND. EL CLUB DE  
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Joseph O’Neill 
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El llibre de la setmana. L’última revelació de les lle-
tres americanes, Joseph o’Neill, va néixer a irlanda i 
va créixer a Holanda abans d’instal·lar-se a Nova York. 
A ‘Netherland’ utilitza el paisatge moral de la Gran Po-

ma després de l’atac contra les Torres Bessones com 
a metàfora de l’ensorrament d’una parella. Una bri-
llant reflexió sobre la identitat i les dificultats d’adapta-
ció amb el criquet com a rerefons.

33 Les Torres Bessones de Nova York l’11-S, després de l’atac dels avions que les van convertir en runa.

AP / RoBERT CLARK

ocupació de bijuteria

Em topo amb russos a tots els lli-
bres. Acabo d’enamorar-me de Xe-
nia Charivova. “Ella no havia vist 
mai uns ulls com el seus. D’un blau 
pàl.lid, unamica cendrós –color pis-
sarra descolorida, color de la mar 
del Nord”. L’he coneguda a la dar-
rera novel· la del nobel J.M.G. Le Clé-
zio (Niça, 1940): La música de la fam 
(jo hauria preferit el retornelo, únic 
retret que faré a la bona traducció 
d’Anna Torcal i Salvador Company). 

Aquesta és la història d’una amistat 
extraordinària entre dues noies : Et-
hel Brun, francomauriciana, i Xe-
nia, d’origen rus. «L’Ethel valorava 
massa la seva amistat. Era un mira-
cle. Totes les noies, a l’escola, devi-
en estar-ne geloses». A voltes, aquest 
llibre retira a un pastitx de les novel-
les de Patrick Modiano, amb la ma-
teixa fascinació pel París de l’Ocupa-
ció, un París descrit amb la mateixa 
minúcia poètica, la mateixa poesia 
toponímica. 
 Ara, Le Clézio no coneix tan bé 
aquest període com Modiano. A l’es-
tiu del 1944, la gent ja no llegia L’Illus-

tration, compromesa amb l’ocupant. 
També m’ha semblat curiós que es-
menti tan sovint la Rue Marguerin 
sense precisar que, fins al 1942, s’hi 
ubicava la redacció de Je suis partout, 
la famosa revista antisemita citada 
per l’autor a la pàgina 145.  
 Aquest llibre, adés avorrit adés 
emocionant, apareix com una enè-
sima variació sobre la culpabilitat 
francesa durant l’ocupació i la tragè-
dia de la deportació dels jueus. Mal-
auradament, el París de Le Clézio 
lluu com joies de bijuteria. No n’hi 
ha prou amb una acumulació de cog-
noms i de sigles per poder reconsti-

tuir una època, els seus perfums i 
les seves ombres. «Es coneixia tots el 
noms, Latécoère, Breguet, Hotckkiss, 
Paleron, Voisin, Humber...» L’autor 
acostuma a fer servir aquest mateix 
truc amb els carrers de París, de Ni-
ça, els col·laboracionistes, els illots i 
les platges de l’illa Maurici. Malgrat 
l’estil brillant, aquesta novel·la m’ha 
decebut molt. Els retalls de diàlegs 
sense interès a la manera del nouve-
au roman, les simplificacions històri-
ques molestes per un autor que pre-
tén descriure una època tan comple-
xa volen com els dirigibles d’antany. 
Fan patxoca, impressionen i acaben 
cremats en una platja de Nova York. 
H

3 LA MÚSICA DE LA FAM  
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J. M. G. Le Clézio 
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‘La música de la fam’, última novel·la del nobel francomauricià 
J.M.G. Le Clézio, amb el seu estil brillant, sembla un pastitx de Modiano

NOVEL·LA TRADUÏDA

JOAN-DANIEL BEZSONOFF

Ni tan sols el fet d’haver sobrevis-
cut a la guerra del Vietnam per-
met a Art Keller, ara agent de la 
DEA, mentenir il·lusions sobre la 
possibilitat de guanyar la guerra 
al narcotràfic a Mèxic. Entre al-
tres coses, perquè sap que cada 
petita victòria obtinguda és no-
més el pròleg d’una derrota pos-
terior. Ningú surt indemne d’El 
poder de perro, i encara menys els 
seus lectors, a qui, després de lle-
gir aquest thriller monumental de 
Don Winslow (Nova York, 1953) 
els resultarà impossible ignorar 
els titulars hiperbòlics de la prem-
sa diària: 14 morts en un tiroteig 
a Sinaloa o Guerra a mort entre 
els narcos deixen de ser al·lusions 
a un llunyà teatre de la mort exò-
tica i es converteixen en una rea-
litat terrible, política i històrica i, 
sobretot, encarnada en la concre-
ció absoluta dels seus actors. 
 Els protagonistes d’aquestes 
notícies deixen de ser una mera 
abstracció perquè els hem vist 
viure (suar, ballar, fugir, embo-
gir) en aquestes pàgines. També 

perden el seu significat expressi-
ons com «cop al narco a Mèxic», 
perquè Winslow ens ha ensenyat 
que a cada capo caigut el substi-
tueix un altre de més cruel i més 
ambiciós si això és possible, més 
inepte encara. Que mentre llegim 
els titulars algú s’està fregant les 
mans.
 El narcotràfic colombià ha 
anat generant tota una mitolo-
gia, farcida de les seves correspo-
nents imatges més o menys tò-
piques. No passa el mateix amb 
el mexicà, potser perquè la col-
lecció de tòpics sobre Mèxic ja 
semblava completa sense neces-
sitat de recórrer a la droga. Wins-
low resol aquesta carència en un 
sol llibre. Aquí hi ha tot el que 
es pot imaginar sobre un negoci 
que, aparentment, consisteix a 
aconseguir que la droga viatgi de 
sud a nord i els diners de nord a 
sud. A l’hora de la veritat, també 
viatgen en tots dos sentits la sang 
i les vides, l’obsessió, la venjança, 
l’honor malvenut, el poder ver-
dader i la glòria efímera. De fons 
sona una música que barreja a la 
perfecció la gresca del narcocor-
rido amb la foscor del be bop. 
 Amb les eines del millor 
James Ellroy, Winslow s’instal-
la en la frontera entre Mèxic i 
els Estats Units, mira als dos cos-
tats amb la mateixa lucidesa i 
explica com es veu El padrí des 
d’allà. Algú ho havia de fer. H 

3 EL PODER DE PERRO  
Don Winslow. Traduc: Eduardo G. 
Murillo. Roja & Negra. 719 p. 17,90 €

Als dos 
costats de la 
frontera 

‘El poder de perro’ 
resol la falta de 
mitologia sobre el 
narcotràfic mexicà

NOVEL·LA NEGRA

ENRIQUE DE HÉRIZ

llibres diMECRES
56 8 d’ABRiL dEL 2009


