
Un ‘western’ tragicòmic
Llegir ‘La oreja de Murdock’, de Castle Freeman Jr., és com veure un dels films dels Coen

L
a llegeixes com si veiessis 
una de les millors pel·lícules 
dels germans Coen. Com si 
fos, doncs, Fargo (1996) o No 

es país para viejos (2007). Com si fos 
un western: com Van arribar a Cordura 
(1959), aquella pel·lícula de Robert 
Rossen en què els herois eren un co-
vard i una prostituta, tots dos des-
colorits per la pols. L’important és 
la tasca de derrotar el Mal, un pisto-
ler vestit de negre o un dolent que 
s’amaga en els confins d’un bosc on 
qualsevol que no tingui una brúixo-
la es podria perdre. 
 El dolent de La oreja de Murdock es 
diu Blackway, ‘camí negre’, un fan-
tasma que irradia foscor sobre una 
trama que, condensada, ofereix una 
estimulant lectura sobre els meca-
nismes de la novel·la de gènere. Els 
herois són una dona ultratjada i des-
confiada i dos homes gens heroics, 
«un fracassat que no havia acabat la 
secundària i un vell que amb prou 
feines podia caminar», el trio calave-
ra a la recerca  del monstre que terro-
ritza una població de l’estat de Ver-
mont. 

DIÀLEGS EXCÈNTRICS / No esperin llar-
gues descripcions, ni tampoc un 
afany psicologista: com si tingués 
tanta pressa per arribar al final com 
el lector al devorar el seu llibre, la 
prosa del nord-americà Castle Free-
man Jr.  no perd ni un minut a en-
trar en matèria. Fins i tot es permet 
el luxe d’incloure algun personat-
ge molt secundari que sembla pre-
destinat a canviar el curs de l’acció i 
que només és un miratge, una tram-
pa per als addictes a les sorpreses. 
Tan excèntrics com el nom de pila 
de qui els escriu, els diàlegs de La ore-

ja de Murdock són com pedres que xo-
quen una vegada i una altra per fer 
un foc primigeni.
 La novel·la s’organitza al voltant 
de la tensió entre el que es mou i el 
que es queda quiet. O el que és el ma-
teix, entre les peripècies de tres per-
sonatges que viatgen i els comen-
taris a peu de pàgina d’una colla 
de borratxos que oficia de cor grec. 
Aquesta estructura gairebé tràgica 
resulta d’allò més astuta: mentre les 
indagacions de Lillian, Nate i Lester 
per trobar Blackway aporten poca 
informació sobre els personatges, 
els còmics parlaments que es desen-
volupen al taller de cadires Dead Ri-
ver, presidit per Whizzer en el seu 
carret elèctric, ens informen del con-

text, proclamen mals auguris, creen 
l’atmosfera de gòtic del sud o de lle-
genda artúrica –Freeman Jr. ha con-
fessat que la va escriure pensant en 
una de les històries del rei Artús cre-
ades per Thomas Malory– que aques-
ta breu però addictiva novel·la recla-
ma per a si mateixa. 
 A través del contrast entre el mo-
viment i l’estatisme continus Fre-
eman Jr. aconsegueix eliminar la 
sensació de temporalitat. Tot el que 
passa a La oreja de Murdock –títol en 
castellà que evoca l’origen de Vellut 
blau, i col·loca així David Lynch en-
tre una altra de les referències de 
l’escriptor de Vermont–, tots els es-
pais que transitem amb els perso-
natges –un motel de mala mort, un 

bar de carretera, un molí vell–, apa-
reixen des de la prosa telegràfica de 
la novel·la com a llocs arquetípics 
d’una Amèrica desolada, que ama-
ga els seus perdedors darrere de vi-
dres que no deixen passar la llum 
del sol. En el seu ferotge minimalis-
me, La oreja de Murdock es llegeix com 
un guió a punt de ser filmat, però 
també es llegeix com un exercici de 
depuració estilística, com una lliçó 
d’escriptura que busca la paraula 
justa sense fer bandera dels seus ex-
periments. H
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El llibre de la setmana. Blackway, el monstre de La 
oreja de Murdock, irradia foscor sobre una condensa-
da trama ambientada en un poble de Vermont. Els he-
rois d’aquesta breu i addictiva novel·la del nord-ame-

ricà Castle Freeman Jr. són una dona ultratjada i dos 
homes gens heroics que viatgen buscant el malvat. Al 
seu voltant, una colla de borratxos exerceixen de cor 
grec en una Amèrica desolada.

33 L’Amèrica desolada de No es país para viejos, una de les millors pel·lícules dels germans Coen. 
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El palau 
del viatger
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Aquesta tardor Altaïr complirà 
30 anys i ho farà amb la certesa de 
ser un referent per al viatger, lec-
tor o no. Ara és temporada alta en 
aquesta llibreria on cada un dels 
cinc continents té el seu espai 
perfectament delimitat i «aquest 
any el Japó sembla estar de mo-
da», explica David Torres, un dels 
responsables. 
 «Ens visita tant un públic fi-
del, un client que coneixes, que 
viatja molt i que saps què busca, 
com principiants o viatgers de 
l’Imserso», explica. Per acostar-
se a la Sud-àfrica de Mandela, «res 
com El factor humà, de John Carlin 
(La Campana). És un llibre apas-
sionant», apunta Torres. Molta, 
molta guia. Recomanar-ne una o 
una altra depèn del tipus de viat-
ge que es vol fer. «Personalment 
–confessa– m’agraden les de Lo-
nely Planet, però n’hi ha altres de 
molt bones: les Rother, les Bradt o 
les Rough Guides». 
 Però no s’enganyin, no només 
hi ha guies, també narrativa (no 
hi falta Larsson), cròniques (bus-
quin Kapuscinski), assajos, lli-
bres de gran format i de butxaca, 
i sobretot revistes Altaïr, que van 
molt buscades. I boles del món, 
maletes, kits de viatge, grans ma-
pes il·luminats amb LEDS... 
 Nota per a navegants virtuals: 
cada vegada hi ha més comandes 
a través de la pàgina web. H
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Coses que fan els homes

A l’hora de presentar Sherwood An-
derson (Camden, Ohio, 1876 - Colón, 
Panamà, 1941) normalment es po-
sa l’accent en l’enorme influència 
que va tenir sobre els seus immedi-
ats hereus. Ernest Hemingway va ar-
ribar a burlar-se del context campes-
tre dels seus relats, però mai va re-
negar d’aquella influència. Podem 
seguir el rastre cap a John Steinbeck, 
i fins i tot William Faulkner ens va 
deixar el següent comentari: «An-
derson persegueix la paraula i la fra-
se exactes dintre del limitat espec-

tre d’un vocabulari controlat, i fins i 
tot reprimit, per una recerca de sen-
zillesa que en ell arribava a ser fetit-
xista». D’aquesta manera, un escrip-
tor autodidacte i reticent a qualse-
vol manifestació d’academicisme 
ha passat a la història com una figu-
ra de referència, clavat al tauler de la 
filologia amb una agulla que el clas-
sifica com el fundador d’una tradi-
ció narrativa, d’una manera de nar-
rar des de dins, però amb distància. 
I es recorre al seu millor llibre, Wi-
nesburg, Ohio (1919), com a botó de 
mostra.
 Acantilado acaba de recupe-
rar aquesta obra curiosa i fasci-
nant que feia anys que estava des-

catalogada. La seva relectura 
permet ampliar l’etiquetatge filo-
lògic. La influència es torna fins i 
tot més gran i abraça també John 
Cheever o John Updike. 
 A més, el seu to, la seva mirada 
i les seves opcions narratives resul-
ten sorprenentment modernes. Lle-
gir avui Winesburg, Ohio és, molt més 
enllà de qualsevol consideració aca-
dèmica, un plaer: són relats delicats, 
subtils, tenyits d’una atenció hiper-
sensible al batec de vida que es mos-
tra en les excentricitats dels pobla-
dors d’un petit poblet americà. 
 Anderson tenia una fascinant 
obsessió amb la veritat; amb el pro-
cés que converteix en éssers grotes-

contenien petites obres mestres. Al-
gunes s’inclouen en l’antologia que 
entrega ara Lumen amb l’ambigu tí-
tol de Cuentos reunidos.  Hi ha El hue-
vo,  un conte perfecte; històries du-
res i profundes com Hermanos; nar-
racions com La novela perdida, en les 
quals Anderson utilitzava la coarta-
da argumental com a espai per refle-
xionar sobre l’escriptura. Però sem-
pre amb un esperit gairebé notarial, 
amb un afany constant per plasmar 
la perplexitat davant la vida regis-
trada en les petites (i, a vegades, molt 
rares) coses que fan els homes. Acan-
tilado anuncia la progressiva publi-
cació de tota l’obra restant. Ho cele-
brem. H
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La reedició de ‘Winesburg, Ohio’ i ‘Cuentos reunidos’ recupera la figura de Sherwood Anderson
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cos les persones posseïdes per una 
veritat. Amb aquesta lupa, l’escrip-
tor detecta una espècie d’esperpent 
a l’americana sota la disfressa de 
l’aparent normalitat. El llibre va re-
bre el clamor de la crítica, va gaudir  
d’un important èxit i encara avui se-
gueix sent d ’obligada lectura per als 
estudiosos. 
 L’autor, en canvi, no va gaudir de 
la mateixa sort. Enterrat per l’èxit, 
encara que mai va deixar d’escriu-
re i publicar, va passar la resta de la 
seva vida sotmès als atacs de crítics 
que pretenien convertir-lo en escrip-
tor d’un llibre sol, malgrat que algu-
nes de les seves recol·leccions pos-
teriors, certament no tan rodones, 


