
Narrativa

A través d’una escriptura que serpenteja
i s’esmuny, que s’extravia i torna —triom-
fant— a cada tema dels Assaigs, Montaigne
explicitava un desig: «que la mort em trobe
plantant les meues cols, però despreocupat
d’ella i més encara de les imperfeccions del
meu hort». Després de visitar —un saqueig
intel·ligent— les ensenyances de Lucreci i
Sèneca, reconeix que «la meditació prèvia
de la mort és meditació prèvia de la lliber-
tat. Qui ha aprés a morir, a desaprés a ser-
vir».Julian Barnes recorre a Montaigne per
explicar-se el salt de l’ateisme militant de jo-
ventut a un agnosticisme més relaxat i com-
prensiu en arribar a la seixantena. El vers de
Pere March que tant agradava a Fuster —
«al punt que hom naix comença de mo-
rir»— encaixa amb un Julian Barnes que en
Res a témer escorcolla interrogants i res-
postes en la religió, a més de traure les car-
tes de l’escepticisme —sense dissimular la
por i l’atracció per la fe— per a abordar el fe-
nomen de l’extinció. Tal i com recrea en la
seua novel·la Arthur i George, potser no sols
Sherlock Holmes pot ressuscitar després de
caure per les cascades de Reichenbach. De
fet, en ser nomenat cavaller, Conan Doyle
—més obsedit pel més enllà que pels ho-
nors de l’Imperi— estudiava les possibili-
tats de la telepatia, la telecinesi i la fiabilitat
dels mèdiums. En El lloro de Flaubert, l’au-
tor francés solia aguaitar al pou negre per
calmar-se: «els animals ferits no se suïci-
den»,  es repetia Flaubert —creient de la
desesperació—, malgrat que la recepta li
aportara, per contra, esgotament nerviós.

Segons remarca Chesterton en el seu lli-
bre sobre Browning, el major pecat dels biò-
grafs és que volen trobar sentit a tot el que
els apareix en la investigació. Julian Barnes
opta pel retrat parcial —d’ell mateix i dels al-
tres—, sense intentar aclarir totes les ombres
quan fusiona realitat i ficció en Arthur i Ge-
orge i El lloro de Flaubert. A l’hora de recu-
perar el seu passat —traçar la memòria
acotada per l’assaig que és Res a témer—,
aquest anglés afrancesat utilitza per a trenar

la narració la mateixa tècnica d’instantànies
i fragments, a més de servir-se d’alguns
dels noms que més ha freqüentat com a lec-
tor. «No sé si Déu existeix, però seria millor
per a la seua reputació», apunta al seu Dia-
ri, maliciós, Jules Renard, un autor amb qui
Barnes comparteix la manera de mirar la na-
tura humana i que li ajuda a endinsar-se en
la reconstrucció —sempre punxegosa i amb
revelacions doloroses, necessitada d’autoi-
ronia— de la seua història familiar.

En aquesta exploració sobre la mort que
és Res a témer i el que comporta el fet d’a-
costar-s’hi, Julian Barnes sap que justifica-
cions i teories —racionals o guiades per dog-
mes— no acaben de proporcionar ni ac-
ceptació ni consol, tot i que també es nega
a admetre que la vida siga un pur atzar còs-
mic. Una inquietud que també perseguia a
Somerset Maugham: vestit d’esmòquing a
la seua vil·la de la Riviera, interrogava al fi-
lòsof A. J. Ayer perquè el tranquil·litzara i li
fera desistir de la promesa de vida —i d’in-
fern— després de la mort. Encara que sem-
pre es pot imitar a Turguenev qui, per pro-
tegir-se de presagis lúgubres, feia un gest amb
la mà perquè s’esvaïren els mals pensa-
ments en la boira eslava. La mort pròpia i la
de la gent més propera: un amic s’adonà
que Bruce Chatwin estava a punt de mo-
rir-se perquè pagà un sopar, un acte in-
sòlit en l’escriptor viatger.

Diu Renard: «Jo he tingut una vida fe-
liç tenyida de desesperació». Julian
Barnes refà el camí de la memòria
sense ajustar comptes, però tampoc
sense els escrúpols i la contenció
que desdibuixen molts llibres
autobiogràfics. Amb va-
lentia aborda les tensions
i irritacions que li pro-
vocava sa mare i, en
canvi, el retrat que
elabora de son pare
és més càlid, una

ocasió propícia per trencar una convenció
generacional, ja que mai no es digueren l’un
a l’altre que s’estimaven. La mort de tots dos
i l’anecdotari dels avis enllacen la suma de
reflexions i vivències que es recullen en Res
a témer, a pesar que el seu germà —perso-
natge que desmenteix i matisa molts pas-
satges del llibre— s’entesta a assenyalar
que els records són, majoritàriament, falsos:
episodis que a l’hora de destapar-se cadas-
cú li dóna una versió diferent, acomodatícia
o interessada. Les observacions sobre la me-
mòria i la mort són indestriables en Res a té-
mer.

Julian Barnes punteja, a partir de cites i
d’arguments —de l’angoixa i de l’humor—
, opinions a favor i en contra de l’existència
de Déu, més engrescat com més travessa la
línia entre agnosticisme i creença; l’autor
sempre busca el contrapunt o la sorpresa,
atrapat —i còmode— en el terreny del dub-
te. «No crec en Déu, però el trobo a faltar»,
insisteix Barnes. Molest davant l’autosufi-
ciència de l’absolutisme ateu, la recom-
pensa pascaliana no acaba de ser del tot
ofensiva. Ara bé, per a l’autor és més con-
fortable l’actitud de Bertrand Russell que,

si per casualitat haguera de
fer cua a les portes del cel,
en lloc de dramatitzar ac-
ceptaria la derrota i tan
sols diria a Déu: no ens
havies donat suficients
proves.

«Encaixo en el cristià
insatisfactori de Browne,
tret del fet que no sóc
cristià», declara un Julian

Barnes que es
mostra bregós i

desolat en veu-
re en un mu-

seu un pare
e q u i p a t

amb xan-

dall que no sap explicar al fill el significat
d’un quadre religiós. Potser vivim —sense sa-
ber-ho— segons els principis d’una religió
en la qual ja no creiem, conclou l’autor, quan
biòlegs evolutius i filòsofs intenten dissua-
dir-nos de l’arrogància amb què ens situem
en l’univers i ens diuen que el lliure albir és,
en gran part, una il·lusió. A banda de les con-
sideracions sobre l’essència de Déu, reac-
cionem davant la mort obedients a un cu-
riós ordre de manaments. En un cemente-
ri als EUA un cartell anuncia: «Tot disponi-
ble». Un executiu, en saber que té un càn-
cer terminal, planifica l’agenda dels últims
dies sota els paràmetres de l’efectivitat i la
meritocràcia. La idea de vida eterna es
transforma, en l’actualitat, en gent congelada
criònicament per aturar el rellotge de la mort.

Durant molts anys Julian Barnes volgué
escapar del que considerava grisor de la seua
família, fins que descobrí ja de ben gran que
«la meua semblança amb el meu pare mort
em sobta cada vegada més». Una confessió
que ressona en els versos de Iehuda Ami-
khai quan, un matí, en mirar-se a l’espill, veié
reflectida la cara de son pare. Del llunyà
triangle amorós de Parlem-ne i d’Amor, et-
cètera, on s’intuïa que molts projectes vitals
normalment fracassen —o bé som nosaltres
els que ens encarreguem d’ensorrar-los—,
a la decrepitud caricaturesca i tràgica dels
personatges de La mesa limón, Julian Bar-
nes s’ha proposat en Res a témer afrontar la
mort, si cal, com un estímul de l’escriptura:
un optimisme autoimposat que no ha de de-
rivar, necessàriament, en filosofia. Assegut
en un puf a sa casa, un dia descobreix que
l’interior estava farcit amb els bocins de les
cartes que s’enviaren els seus pares durant
la guerra: el record esborrat a consciència.
Si no es pot reconstruir amb fidelitat el
nostre passat, la narrativa no deixa de ser una
opció. En lloc d’un esforç irrisori per buscar
la immortalitat, tal i com bromejava Kun-

dera, una forma de posar en ordre acci-
dents que semblen inconnexos. Al

cap i a la fi, metges, capellans i no-
vel·listes conspiren —amb més o

menys fortuna— perquè la con-
clusió tinga sentit.

POR ALFRED MONDRIA
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Els pactes amb la mort 

«No crec en Déu, però el trobo a faltar». Amb aquesta frase arrenca el nou llibre de
Julian Barnes (Leicester, 1946). L’autor d’«El lloro de Flaubert» fusiona memòria
familiar i reflexions sobre la mort, la vida i l’escriptura en «Res a témer».

THOMAS MANN

Cuentos completos
EDHASA, LITERARIA, 2010

Este volumen reúne, por primera vez en lengua española, la totalidad de los
textos breves de ficción, ordenados cronológicamente, de Thomas Mann, un autor
de verdadero talento y uno de los más influyentes en la historia de la literatura
universal, algunos de ellos nunca antes traducidos. Una soberbia lección del arte de
narrar, con una presentación de Marisa Siguán que nos invita a mirar con nuevos
ojos una obra inmortal. Una obra concentrada para poder entender el proceso
creativo de Mann y comprender su evolución como novelista.
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TOM RACHMAN

Los imperfeccionistas
EDICIONES PLATA, ASSSSSSSSS, 2000

Tom Rachman (Londres, 1974), es un ejemplo del adagio: «Escribe de lo que sabes».
En esta novela, que ha hecho rugir de admiración a la critica en EE UU, ofrece una mirada
irónica de las vidas de periodistas, jefes y directores de un periódico a la antigua, formado
por personajes imperfectos que avanzan como pueden hacia un futuro incierto en una
época en que internet amenaza con cambiar la prensa escrita para siempre. Todo lo que
puede sonar a caricatura se diluye en la noticia de que el periodismo es un medio
imprescindible para que los ciudadanos lectores puedan luchar por sus derechos.
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KURT WOLFF 

Autores, libros, aventuras
ACANTILADO, TRADUCCIÓN DE  ISABEL GARCÍA ADÁNEZ , 2010

En este su libro de memorias, Kurt Wolff (Bonn, 1887-Marbach, 1963), el fundador
de las célebres colecciones Der Jüngste Tag (El día del Juicio) y Der neue Roman (La
nueva novela), aborda el oficio de editor y sus dificultades, con los retos y desafíos que
le salen al encuentro. Una lección de oficio y entusiasmo que se complementa en esta
edición con la correspondencia que mantuvo con Franz Kafka desde sus inicios como
escritor. Wolff pertenece a esa raza de editores que, más que publicar lo que el público
demanda, se empeña en dar a conocer nuevos autores de alta trascendencia.
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ALFREDO BRYCE ECHENIQUE

La esposa del Rey de las Curvas
ACANTILADO, TRADUCCIÓN DE  ISABEL GARCÍA ADÁNEZ , 2010

El universo del autor se enriquece con esta colección de cuentos. La nostalgia, la
adolescencia o las desventuras amorosas son algunos de los temas presentes en su
obra, que Bryce aborda también aquí. Esta vez, sin embargo, los personajes tienen
madurez para ensayar un ajuste de cuentas con su pasado. Bryce nos recuerda, de la
mano de Camus, que la literatura es el medio eficaz para rebelarnos metafísicamente
contra el absurdo de la vida «chata y angustiosa, y, a la vez sumamente aburrida, muy a
menudo, y, para colmo de males, sin un desenlace conocido», añade.
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JULIAN BARNES
Res a témer

Col·lecció: Narratives, 46. Traducció
d’Alexandre Gombau. ANGLE EDITORIAL 2010
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