
Inframón i venjança

Lluny d’un realisme que es recrea 
en bagatges íntims i d’un minima-
lisme pretensiós, sobresurt la bri-
llant i potent ficció de Laurent Gau-
dé (París, 1972). Home de lletres 
globals, el seu últim llibre, La puer-
ta de los infiernos, és una novel·la al-
legòrica i emocionant, un doble re-
lat que s’alterna entre pare i fill: a 
la ciutat de Nàpols, a la tardor del 
1980, un sicari de la Camorra per-
petra el fortuït i absurd homicidi 
d’un nen. 

 Com a Eldorado (la seva anteri-
or novel·la) una dona clama pel fill 
mort, abocant el pare a un viatge 
cap als inferns i, ella mateixa, a la 
bogeria d’aquest odi voraç que és 
la revenja. Vint-i-dos anys després, i 
havent retornat el fill de l’inframón 
subterrani (seguint el descens mito-
lògic a l’Hades dels herois clàssics 
com Orfeu i la Sibil·la, d’Enees, i de 
Virgili i Dant), el fill culmina un càs-
tig sagnant. És la gran novel·la de 
Nàpols i del seu subsòl mític, d’una 
lírica i descarnada sinceritat.
 El francès és un autor de detalls 
i de grans conceptes: penetrant en 
les paraules, hipnòtic en els senti-

ments i minuciós en els seus engra-
natges. Aparentment simple, quasi 
humil, la seva prosa esdevé majes-
tuosa en aquesta evocació del que 
ens fa únics i també fatídics. Així, 
La puerta de los infiernos tracta de la 
culpa i la restitució, del sacrifici i la 
revenja i del que sembla el nostre  
–i inevitable– destí. Una lliçó de text 
ben escrit i d’humanitat. En defini-
tiva, una lliçó de literatura.
 Gaudé és un dramaturg que ex-
perimenta amb novel·les, bastides 
aquestes pels diferents registres 
d’un autor forjat als escenaris: 10 
peces teatrals i múltiples narraci-
ons breus. Novel·les que esclaten 

en llargs monòlegs, que llueixen la 
 potent vehemència expressiva del 
drama i que tenen en la revenja el 
seu tema principal. Cinc novel·les 
(només una traduïda al català  
–El sol dels Scorta, que va guanyar 
el premi Goncourt l’any 2004– i 
 quatre al castellà) en un entorn 
molt escènic i tràgic. La puerta de los 
infiernos és un llibre colpidor que si 
es comença difícilment es podrà 
deixar.
 Glossava Norman Mailer l’escrip-
tor William Burroughs l’any 1961: 
«Jo [Mailer] escric frases que abra-
cen la gent, però les seves [de Bur-
roughs] apunyalen. És possible obli-
dar una abraçada però ningú obli-
da l’home que t’apunyala». Avui, 
Gaudé, és el gran punyal. H 
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Laurent Gaudé aconsegueix ferir el lector amb la mort d’un nen a mans
d’un mafiós a ‘La puerta de los infiernos’, una lliçó de literatura i humanisme
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L’accident, d’Ismaïl Kadaré (Gjiro-
kastra, Albània, 1936), comença 
i acaba com una història policía-
ca, amb cadàvers i una intriga, i 
enmig hi ha una digressió llarga, 
dispersa i avorrida sobre l’amor. 
L’enigma apareix quan un taxi 
que anava cap a un aeroport té 
un accident. Els dos passatgers, 
un home i una dona, moren a l’ac-
te, i el taxista queda greument fe-
rit. Al recuperar la consciència, 
el taxista reconeix que potser es 
va despistar, ja que va veure una 
cosa estranya pel retrovisor: dues 
persones que «s’esforçaven per 
besar-se». 
 Les pàgines que segueixen es 
mouen en el terreny de la hipò-
tesi. Gràcies al testimoni d’un al-
tre conductor, més diaris, car-
tes i converses amb amics de les 
 dues víctimes se sap que ell tre-
balla al Consell d’Europa i ella és 
una jove albanesa. Eren amants 
i feia anys que es trobaven en 
ciutats europees. El to d’aques-
ta primera part, d’unes 40 pàgi-
nes, és complex i es llegeix amb 
atenció creixent. Kadaré sap com-
binar els indicis per donar gruix 

a aquestes dues morts: ¿Quin mis-
teri els unia? ¿Hi havia raons po-
lítiques perquè algú els volgués 
morts?
 El detectiu que investiga el cas 
decideix «explicar-la als altres». 
Gran error, ja que aquesta sego-
na part amplia l’enigma que al 
principi se’ns va mostrar en bo-
nes urpades, però rarament acon-
segueix profunditat. L’exercici 
narratiu és gairebé estèril: pre-
tén aprofundir en els misteris de 
l’amor, explorar les dependènci-
es emocionals dels dos protago-
nistes, però es queda a la super-
fície. Kadaré sembla menysprear 
la seva bona intuïció narrativa i 
es perd en divagacions culturals 
que introdueix amb calçador, 
com per exemple una referència 
al curiós impertinent de Cervan-
tes. Usa el fàcil recurs dels som-
nis premonitoris i les rares des-
cripcions sexuals, pedra de toc de 
la intimitat revelada, es llegeixen 
amb rubor. 
 La tercera part, 40 pàgines 
més, reprèn les pistes per ofe-
rir un intent de solució, però és 
massa tard: hem perdut l’inte-
rès. Qui sap si Kadaré va voler es-
criure una novel·la conceptual 
sobre que complicat que és deta-
llar les raons d’una relació amo-
rosa. Si fos així l’objectiu del lli-
bre seria el seu fracàs narratiu. H 

3 L’ACCIDENT / EL ACCIDENTE 
Ismaïl Kadaré  
Trad.: Pau Joan Hernàndez / Ramón 

Sánchez Lizarralde. Edicions 62 / 

Alianza. 223 / 319 p. 19 / 18 €

L’amor
és inefable

Ismaïl Kadaré, que  
divendres rebrà el 
Príncep d’Astúries, 
publica ‘L’accident’
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33 L’escriptor argentí Rodrigo Fresán, ahir a Barcelona.
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La màquina de la memòria
Rodrigo Fresán publica ‘El fondo del cielo’, una història d’amor envoltada de ciència-ficció

E
l 14 de juliol de 1954 el 
 pintor Mark Rothko escriu 
una carta a la cèlebre gale-
rista d’art Katherine Kuh 

en què, referint-se als seus Seagram 
Murals, li confessa: «I si he de dipo-
sitar la meva confiança en algun 
lloc, l’atorgaria a la psique de l’ob-
servador sensible i lliure de les con-
vencions de l’entesa. No tindria cap 
aprensió respecte a l’ús que aquest 
observador pogués fer d’aquestes 
pintures al servei de les necessitats 
del seu propi esperit; perquè si hi ha 
necessitat i esperit al mateix temps, 
segur que hi haurà una autèntica 
transacció».
 La transacció de què parla Roth-
ko en relació amb els seus quadros 
de grans dimensions és la que pre-
tén portar fins a les ultimíssimes 
conseqüències Rodrigo Fresán (Bu-
enos Aires, Argentina, 1963) als seus 
llibres.

EL PRINCIPI DE TOT / Al mateix temps 
que publica El fondo del cielo Fresán 
reedita Historia argentina, corregida 
i augmentada, en la col·lecció Otra 
vuelta de tuerca d’Anagrama, i amb 
pròlegs impagables de Ray Loriga 
i Ignacio Echevarría. Aquest mític 
llibre de contes era també el princi-
pi de tot: la màquina a la qual Fres-
án injecta les mateixes dosis de me-
taficció, paròdia, reescriptura sen-
se límits i acumulació histèrica –no 
 històrica– de música, pintura, ci-
ne i literatura o de com l’ambigüi-
tat i la desconfiança doten les seves 
ficcions de carta de navegació que 
pren les senyes d’identitat gràcies 
al vertigen apocalíptic d’un món ve-
loç i molt modern. Aquell llibre era, 

sí, el principi d’un tot que té aquí 
a El fondo del cielo si es vol el seu re-
vers més voluble, el final de la his-
tòria, l’anada cap al futur com una 
recerca agònica del passat més re-

cent en la memòria: «La memòria 
com una inexplicable màquina del 
temps i el passat com a quarta di-
mensió i planeta alternatiu amb 
vida una mica més intel·ligent que 

aquella que l’habita en el present». 
Fresán sembla voler escriure sempre 
el mateix text. El que ens ocupa tam-
bé és, a la seva manera, un pas més 
enllà (un més, però no l’últim) sobre 
les instruccions d’ús de la vida i mira-
cles de Fresán, els seus sants laics que 
donen la clau d’accés a la seva santa 
sanctorum en forma d’epíleg titulat 
Agujeros negros, luces de colores y momen-
tos maravillosos: explicación y agradeci-
miento. 
 El lector no ha d’oblidar que Ro-
drigo Fresán sempre ofereix al final 
dels seus llibres el making off, que 
aquí i ara està presidit per Kurt Von-
negut i pel seu Escorxador 5, però tam-
bé hi ha John Cheever, J. G. Ballard, 
David Foster Wallace, Donald Bart-
helme, Ray Bradbury... I també hi ha, 
de Rothko, Yellow and Blue (Yellow, Blue 
on Orange), que crea l’encant d’un au-
tor i el seu espectador mirant el ma-
teix quadro.

MOMENTS EPIFÀNICS / «No és una his-
tòria de ciència-ficció perquè és una 
història que l’únic que fa és mirar 
cap enrere, recordar, fabricar re-
cords a la màquina de la memòria. 
No: en realitat aquesta és una histò-
ria d’amor», escriu. Que quedi clar 
llavors que no és una novel·la an-
corada en l’11-S, ni és una novel·la 
de ciència-ficció, ni pretén explicar 
la història d’un altre planeta com 
si fos la paranoia d’un extraterres-
tre, o pitjor, d’un terrestre. Però sí 
que pot ser una història d’amor a 
tres bandes de dos joves enamorats 
d’una mateixa dona i d’un misteriós 
llibre (Evasión) en una mena d’anades 
i vingudes i de moments epifànics 
que fan de Fresán una mag que es-
criu «com qui s’acomiada». Adéu. H 
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El llibre de la setmana. Dos joves enamorats de la 
mateixa dona i d’un misteriós llibre protagonitzen ‘El 
fondo del cielo’, la nova novel·la de l’argentí Rodrigo 
Fresán, una història que mira cap als records i que és 

una evocació a la ciència-ficció i en concret a ‘Escor-
xador 5’, de Kurt Vonnegut. Coincideix a les llibreries 
amb la recuperació, corregida i augmentada, del vo-
lum de relats ‘Historia argentina’.


