
Novel·les, contes, biografia

En contra del que insinuen teories i pro-
grames estrictes, Flannery O’Connor pensa-
va que la literatura consisteix, sobretot, a seu-
re dues hores cada dia —sempre les mateixes—
davant un paper en blanc i estar a l’aguait per
si es presenta una bona història. Malalta de lu-
pus, una resposta autodestructiva del sistema
immunològic, i reclosa a la seua granja de Mi-
lledgville, Geòrgia, O’Connor feia de la rutina
una condició —un refugi— per a la supervi-
vència. Això sí, a la porta de sa casa rebia —amb
posat senyorial mentre es recolzava en unes
crosses— tot un seguit d’admira-
dors, periodistes i autors

que peregrinaven per conéixer de primera mà
aquesta escriptora enigmàtica que li agradava
anar acompanyada d’ànecs, gallines, oques i
paons capriciosos a l’hora de desplegar la seua
cua luminiscent i indesxifrable, com un siste-
ma solar. Una tímida O’Connor somreia satis-
feta pel reconeixement i l’interés que desper-
tava, tot i que per evitar acumulacions sorollo-
ses de gent, advertia: l’inventor del còctel hau-
ria de ser arrossegat i esquarterat. A molts d’a-
quests interlocutors els confessà que en la seua
època universitària, quan tots parlaven de fons
i forma o de somnífers entre copes d’alcohol,
allò que realment la mantingué escèptica i vi-
gilant fou la fe cristiana. No és casual que en els
últims anys de vida la conferència que més li
sol·licitaven fóra El novel·lista catòlic en el sud
protestant, on assegurava que haver llegit mol-

ta teologia havia fet més audaç el seu estil.
Llegir els contes de Flannery O’Con-
nor i alhora la biografia que li ha de-

dicat Brad Gooch permet, a banda
d’augmentar la força d’atracció
d’aquesta escriptora —un perso-
natge tan fascinant com les seues
criatures—, sorprendre’s per la fa-
cilitat amb què convertí tot el que
tenia a prop en matèria literària:

membres de la seua família «que
mai no havien abandonat el segle

XIX», notícies insòlites descobertes
en diaris i revistes d’agricultura, con-

verses amb l’encarregat de la llet o amb els
negres que treballaven a la granja, o bé qual-
sevol xafarderia que s’escampara pels pobles
veïns. Encara que el tema central de moltes
narracions no és un altre que la rivalitat amb
sa mare, una viuda de caràcter esquerp que
aconseguí tirar endavant tota sola la propie-
tat rural, tal i com s’esdevé en L’expatriat, un
western en què l’odi i la desconfiança cap als
estranys desemboca en un duel tràgic. El dit
inclement i la feblesa humana s’alternen en

el batec d’aquests relats, com La vida
que salvi pot ser la seva —amb un fi-
nal desolador i flamíger—, o la llui-
ta entre símbols i mites que presideix
Greenleaf. Amb Bona gent de pagés
O’Connor ens sorprén amb la in-
nocència aparent d’un venedor de
Bíblies que es revela com un seduc-

tor sàdic que derrota tant la mare com la filla.
Una escriptura, per tant, que subratlla aspec-
tes grotescos i al mateix temps reverencials de
la realitat, com l’experiència mística d’un ro-
damón excèntric en Sangre sabia, una novel·la
que oscil·la entre la picaresca i les històries de
sants medievals. Aquestes narracions estan po-
blades de sers que sucumbeixen a les seues am-
bicions, al pols que en algun moment s’atre-
veixen a llançar a un Déu impertorbable i es-
quiu.

L’obra d’O’Connor gira, de forma més intensa
o el·líptica, al voltant del pecat original, amb el
diable que ens observa pacient, preparat per a
l’atac (Un cercle dins del foc), i que també pot
adoptar la figura de falsos profetes i àngels en-
ganyosos, predicadors fanàtics 
—episcopalians, metodistes, presbiterians—
que l’escriptora veié sovint i que traslladà a la
novel·la Los violentos lo arrebatan o narracions
com Un bon home costa de trobar, amb un pis-
toler convertit en profeta nihilista, impàvid a
l’hora d’executar sentències de mort. En els re-
lats d’O’Connor irrompen la penitència i el càs-
tig —més enllà, inclús, de preceptes religiosos—
, personatges urpejats per la fe que en les
seues existències vulgars es veuen assetjats per
llampecs i commocions de juí final: la pugna
del bé i del mal sense saber on és la línia que
divideix els contendents. Els protagonistes
són individus enfrontats a dilemes i situa-
cions insospitades, però identificables amb gent
de la seua Geòrgia natal: grangers, comerciants,
propietaris agrícoles. De fet, O’Connor era
conscient que, per damunt d’altres aspectes,
imatges i sons defineixen l’escriptor del sud dels
EUA, malgrat que sempre intentà fugir de l’es-
tereotip lacrimogen de la Confederació —mai
no tolerà Allò que el vent s’endugué—, tòpics des-
denyats amb rotunditat en Una trobada tar-
dana amb l’enemic.

Després d’uns primers paràgrafs atenuats —
lluny de l’èmfasi i del colp efectista que sol pre-
sidir el gènere—, l’avanç lent i mesurat de la tra-
ma ens obri a poc apoc la porta al seu trasbal-
sador món interior, un cercle que s’estreny fins
que la pressió acumulada esclata en un foto-
grama imperceptible, una esgarrapada pro-
funda i silenciosa. Les obsessions i els fantas-
mes d’O’Connor —ben detallats per Brad Go-
och a través d’una pluja de testimonis— emer-
geixen en les seues narracions, com la por a la
ciutat (El negre artificial), els conflictes d’he-
rència i de sang (Tot el que progressa ha de con-
vergir), o els efectes destructius d’una caritat per-
versa i cega (Els esguerrats entraran primers,
gran relat). Davant el sexe l’autora palesa una
aprensió virulenta (Les comoditats de la llar),
i en la denúncia d’artistes rebels i romàntics pot
arribar a ser devastadora (Un calfred perdura-
ble). La manera com O’Connor es desdobla en
autoretrats sarcàstics, de vegades aterridors i
cruels, és una de les possibles lectures —mag-
nètica i incisiva— dels contes, com també se-
guir les referències al sol —«una bala de plata»,

«una butllofa blanca i furiosa dalt del cel»—, o
als matisos de blau dels ulls irlandesos que gus-
piregen en els rostres dels protagonistes. Aques-
ta prosa aristocràtica i implacable és fidel a l’i-
deari de Yeats, compensar cada línia tensa amb
una relaxada.

Quan T. S. Eliot llegí a Flannery O’Connor
digué que els seus nervis no podien resistir tan-
ta pertorbació. La mateixa escriptora afirma-
va que la tonalitat de les seues narracions evo-
luciona del gris al negre blavenc, fins arribar
al color del foc: ecos de l’Apocalipsi sense obli-
dar un somriure provocador, tal i com es des-
prén de la seua correspondència, una intel·li-
gent barreja d’ironia mordaç i juganera amb
rampells d’adusta jansenista. «Un Crist bizantí,
pla i sever, amb ulls que ho exigeixen tot» do-
mina un dels últims relats, L’esquena de Par-
ker, i quasi tota la literatura d’O’Connor, on sem-
pre es pot ensumar «la ferum del pecat». In-
còmoda quan li assenyalaven la proximitat a
Faulkner o Curson McCullers, preferia ads-
criure’s al misteri i la poesia que atresora
Hawthorne o als combats particulars dels
escriptors catòlics contemporanis, conscient
que en l’art una visió és més important que una
lliçó moral. «Oh, Senyor —va resar—. Que es-
clati la tempesta i s’emporti l’escòria de la te-
rra!», invoca un dels seus iracunds personat-
ges. Però la redempció i una mena de conci-
liació amb la vida no són descartades en
aquestes esfereïdores narracions, i en especial
les que ideà en l’hospital poc abans de morir,
quan s’anunciava un crepuscle d’un «violeta
moribund». És per això que escriure un bon re-
lat era per a Flannery O’Connor el major sig-
ne de gràcia.

POR ALFRED MONDRIA
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William Tell
3 CD, DDD.

EMI

Ariodante
3 CD, DDD.

Virgin Classics

CRÍTICAS DE
ANTONIO GASCÓ

� G. Finley, J. Osborn, M. Byström, M. N. Lemieux. Coros y orquesta de Santa
Cecilia de Roma. Director A. Pappano.

Antonio Pappano ha vuelto a colocar la orquesta de la Academia de música Santa
Cecilia de Roma al nivel de prestigio de que gozó hace cincuenta años cuando las
grabaciones con los míticos Tebaldi, Bastianini, Siepi ydel Monaco, si no lo ha
superado dado que la centuria ahora aborda, con gran solvencia, el repertorio sinfónico.
Son buena prueba los diversos registros llevados a cabo para el sello EMI entre los que
merece la pena destacar este Guillermo Tell, tomado de un concierto en vivo celebrado
en el Auditorio Parco de Roma en diciembre de 2010. Pappano elige la original versión
francesa, precisamente por el carácter de los recitativos, y aporta a la obra un contraste
de acentuada intensidad, con tiempos temperamentales y vivos y al tiempo, con raptos
de íntima sensibilidad, en un propósito romántico y teatral, que se manifiesta en  las
licencias que permite a los solistas sobre todo en la emisión de notas estratosféricas.  En
elogiable reparto cabe citar  al que hoy es estrella de la cuerda de barítonos de la firma
inglesa Gerald Finley, que compone un Tell, noble, de emisión rotunda, humano  en el
decir. La pareja de enamorados cuenta con un John Osborn, que está encaramándose
a las más altas posiciones de su cuerda de lírico con un registro agudo envidiable y
Malin Byström que aporta toda su elegancia mozartiana para cuajar una Mathilde
digna heredera de Caballé o Freni, por las sensitivas sfumature.
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ROSSINI
CON PASIÓN ROMÁNTICA � J. Didonato, K. Gauvin, S. Puértolas, M. N. Lemieux. Il complesso

barocco. Director A. Curtis
La historia de Ariodante está extraída del poema épico renacentista

Rolando furioso de Ariosto, que narra leyendas caballerescas de los tiempos
de Carlomagno y que ya inspiró a Haendel sus Orlando y Alcina. En este caso
se trata de una trama de amores, traiciones y celos que el músico de Halle
teatralizó en una partitura con indudable aliento épico, estrenada en Covent
Garden en 1734. Alan Curtis al frente de Il complesso Barocco, sigue
recuperando operas de Haendel, a la que suma ésta de la que también existe
una reciente toma videográfica de una representación escénica para otro sello.
Es evidente que Alan Curtis la conoce muy bien y de ello es prueba patente el
excelente resultado de este registro de brava naturalidad. El director y
clavecinista de Michigan apuesta por un conjunto instrumental reducido y unos
coros aún más reducidos en los que intervienen muchos de los que abordan
los papeles solistas, en un propósito de filigrana canora, que últimamente se
está haciendo muy habitual. La temperamental Joyce Didonato encarna con
bravo acento y solventes recursos vocales, al caballero protagonista, frente a
quien se yergue una exquisita Karina Gauvin en Ginebra. Entre los
componentes de un elogiable reparto de voces jóvenes cabe destacar la
excelente prestación de la contralto Marie Nicole Lemieux en el difícil papel
travestido de Polinesso.
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HAENDEL CON ALIENTO ÉPICO
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Una selva d’ombres

L’amenaça del mal i la noció de pecat travessen l’obra de Flannery
O’Connor (1925-1964), amb uns arguments inquietants i
poderosos. La biografia de l’escriptora de Geòrgia ens aproxima al
món d’on sorgiren aquestes narracions torbadores i ja clàssiques.
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FASCINANT
Escriptura de 
colors

Flannery O'Connor,
en una imatge de
1963. A la seua època
universitària, allò que
la mantingué escèp-

tica fou la fe cris-
tiana.
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