
L’espurna de la rebel·lió
La segona part d’‘Els Jocs de la Fam’ es confirma com una trilogia cada vegada més adulta

N
o estem tan lluny de Pa
nem, el món inventat 
per Suzanne Collins. En 
aquest món, les ruïnes 

d’Amèrica del Nord estan formades 
per 12 districtes governats de forma 
despietada per un infame Capito
li. En aquest món, s’aconsegueixen   
cada any dos tributs per districte, 24 
joves que jugaran a matar o morir en 
un cruent espectacle televisat on  tot 
s’hi val menys la protesta. En aquest 
món, el poder recorda a cada instant 
que la lluita per la supervivència es
tà reservada als que acatin les nor
mes, als que usin adequadament la 
tecnologia, als que lluitin pel triomf 
personal i s’oblidin de les reivindica
cions col·lectives. No, no estem lluny 
de Panem. Al cap i a la fi, el topònim 
remet al romà panem et circenses. Al 
cèlebre pa i circ, tan present en ple
na crisi...
 El creixent èxit d’Els Jocs de la Fam, 
la trilogia que ha catapultat l’escrip
tora i guionista Suzanne Collins en 
35 països i que prepara el seu salt a la 
gran pantalla el 2011, no prové, no 
obstant, d’aquest rerefons tan ins
pirat en el mite del Laberint com en 
els videojocs i els reality shows. O no 
només, ja que altres abans que ella, 
des de Stephen King fins al Koushun 
 Takami de Battle Royal, havien transi
tat per camins similars. 

BARREJA DE GÈNERES / El punt clau 
del seu encert, per fortuna ratifi
cat amb subtextos més intel·ligents 
que els de la crepuscular Stephenie 
Meyer, consisteix a haver barrejat 
els gèneres juvenil, d’aventures 
i d’anticipació amb una veu nar
rativa tan permeable a la ironia com 
a l’emocionalitat de l’adolescència. 

No és estrany, per això, que Suzanne 
Collins atrapi tant nens com adults, 
lectors com lectores, els fans de la 
violència com els amants d’històri
es d’amor poc convencionals (enca
ra que, una vegada més, sense el ta
bú del sexe).
 Supervivent, juntament amb 
el seu fals i patrocinat amant Pee
ta, dels 74ens Jocs de la Fam, la Kat
niss va tancar la primera entrega de 
la trilogia amb un astut acte de des
obediència que el Capitoli no podia 
perdonar. En aquesta segona, En fla-
mes, la trama s’obre amb els efectes 
d’aquella acció, i també amb els di
lemes de la Katniss per haver de per
petuar el seu amor fingit mentre se
gueix enamorada del Gale. Malgrat 
abusar de la dicotomia i abundar en 
la descripció de cerimònies i desfila

des de moda, la novel·la arriba al seu 
equador tornant per la porta gran 
als millors moments de la seva pre
decessora, amb uns 75ens Jocs més 
durs, trepidants i significatius que 
els anteriors. Enfrontada a boires tò
xiques, micos mutants, ocells amb 
xiscles humans i una jungla en for
ma de rellotge, la Katniss ignora que 
la seva protesta, convertida en un 
símbol, ha tingut més èxit del que 
s’esperava. A algun lector potser li 
xoca que el seu paper sigui aques
ta vegada menys lluït, més covard 
i humà. A canvi, Collins accentua 
amb astúcia el caràcter distòpic de 
la narració, i l’inunda de sacrificis 
col·lectius amb un potencial que la 
conclusió de l’obra omple de signifi
cat. És un risc, però prometedor: sen
se caure en admonicions simplistes, 

l’escriptora ha apagat la seva noia 
en flames i ha encès la torxa de la re
volució. Si a l’estiu, segons es pre
veu, tanca el conjunt derrotant al
guna cosa més que l’arquetípic pre
sident Snow, el joc de Collins haurà 
estat perfecte. Els seus lectors joves 
hauran disfrutat de l’acció i la pas
sió sense renunciar a ser lliurepen
sadors. La resta, seguint els passos 
d’Alan Moore a V de Vendetta, recor
darà de passada que els futurs, a més 
d’imaginarlos, convé construirlos. 
I entre tots, perquè no ho facin els de 
sempre... H
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El llibre de la setmana. ¿Distòpia juvenil d’èxit? ¿Ma-
dura actualització del mite de Teseu en l’era del ‘rea-
lity show’? ¿Advertència sense edat contra les derives 
predadores del capitalisme i la societat de l’especta-

cle? Amb un univers que supera el de Stephenie Meyer 
i s’acosta a ‘V de Vendetta’, Suzanne Collins dispara 
fletxes contra els abusos de poder a ‘En flames’, sego-
na entrega d’‘Els Jocs de la Fam’.

33 El film ‘V de Vendetta’, amb Natalie Portman i Hugo Weaving, té el caràcter rebel de l’obra de Collins.
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«Inventa’t algú»

Els diagnòstics crítics remarquen 
que la literatura recent té pocs per
sonatges memorables. Els escrip
tors, s’acostuma a dir, se centren 
més a descriure ambients i conflic
tes que a crear un caràcter que porti 
el pes de la novel·la. El libro de los otros 
es pot llegir com un intent de con
trarestar aquesta tendència: els 21 
relats que componen aquesta anto
logia creixen al voltant d’un perso
natge central el nom del qual a més 

dóna títol a la història. Tal com ex
plica Zadie Smith en la introducció, 
«les instruccions que van rebre els 
autors van ser senzilles: ‘inventa’t al
gú’». L’escriptora britànica ha acon
seguit enrolar en aquest projecte be
nèfic una bona mostra de la literatu
ra britànica i nordamericana actual. 
Després, com sol passar, el nivell és 
desigual. El lector nota de seguida 
qui s’ha agafat el projecte com un di
vertiment, o fins i tot un problema, i 
qui ho ha aprofitat per desenvolupar 
un bon relat.
 Tot i la cotilla de l’encàrrec, la 
 majoria d’autors escriuen d’acord 

amb el seu to i estil habituals. Ai
xí, en el relat –Judith Castle–, David 
Mitchell explica la història d’una 
noia que creu que està enamorada, 
i ho fa amb el seu aire juganer i el 
gust per una llengua elaborada. A 
Rhoda, Jonathan Safran Foer recons
trueix una entrevista d’un narrador 
jueu amb la seva àvia; el relat té for
ça gràcies a la veu de la dona, diver
tida i profunda a la vegada. L’equi
libri entre humor  i tristesa gover
na la història de George Saunders, 
Cachorro: dues famílies, cada una in
feliç a la seva manera, es debaten 
per un gos. El fons de la història ju

ga amb les dimensions de l’egoisme 
i la necessitat d’amor. El volum tam
bé inclou relats de la mateixa Zadie 
Smith, A.L. Kennedy, Toby Litt, A.M. 
Homes, Edwidge Danticat –preci
ós– o Miranda July, entre altres. De 
tots ells, sobresurten Jonathan Let
hem i l’irlandès Colm Tóibín, l’autor 
més gran. Lethem ens introdueix en 
les formes de vida de Perkus Tooth, 
un jove desclassat que sobreviu a 
Manhattan (el text és també el pri
mer capítol de la seva nova novel
la, Chronic City). Tóibín narra a Donal 
Webster les emocions d’un irlandès 
que viu a Texas: el record de la mort 
de la seva mare reobre velles ferides 
sentimentals.
 Una antologia, en fi, per llegir a 
estones, amb el ganxo curiós i desi
gual d’un menú degustació. H
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‘El libro de los otros’ reuneix una antologia de contes dels millors 
autors anglosaxons d’avui seleccionats per la britànica Zadie Smith
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Providence, de Juan Francisco Ferré 
(Màlaga, 1962), finalista del premi 
Herralde de novel·la, va merèixer 
guanyar. És una obra tensa d’am
bició literària genuïna, impulsa
da amb vigor per diversos afanys 
encomiables dels quals en sobre
surten dos: posar en qüestió certs 
aspectes de l’actual món globalit
zat i proposar una forma de novel
la d’acord amb la complexitat in
abastable d’aquest món i, per des
comptat, molt allunyada de la 
panòplia dels realismes conven
cionals. Els aconsegueix a mitges, 
però l’intent val per un triomf. 
 El protagonista, Alex Franco, 
és un director de cine amb una 
opera prima que va dividir la crí
tica (La fiesta grande, ¿al·lusió irò
nica a La fiesta del asno, l’anterior 
novel·la de Ferré?) i que rep l’enig
màtic encàrrec de reescriure el 
guió Providence sobre un artista 
lituà que s’enganxa a un video
joc anomenat Providence. Ho hau
rà de fer a la ciutat nordameri
cana de Providence (bressol de 
H. P. Lovecraft), i és convidat a la 
universitat com a professor visi
tant. L’inconformista espanyol 

s’enfronta a l’Amèrica profunda, 
de la qual supura la imatge (i la 
imaginació) del nou ordre global. 
Aquests són els motors que fan 
avançar aquest artefacte narra
tiu: la posada en qüestió del mo
del socioeconòmic i cultural ian
qui i la necessària adequació de 
l’art al signe (virtual) dels temps. 
Alex Franco és l’eix que comuni
ca aquests motors, està fabricat 
amb bon material picaresc, el de 
l’outsider cínic que obre les portes 
posteriors i perverses d’una soci
etat tramposa i brillant, però és 
també un dels dos talons d’Aquil
les de la novel·la. El motiu: la se
va sexualitat frenètica és narrada 
amb detall en cada un dels seus 
episodis, una vegada i una altra, 
i aquesta insistència no provoca, 
no pertorba, no sorprèn sinó que 
provoca tedi i aquest és pecat de 
lesa ficció.
 Malgrat l’obstinació amb les 
avorrides escenes de sexe multi
forme, la novel·la manté la seva 
capacitat d’interessar perquè Fer
ré, quan es posa a explicar, sap fer
ho de manera eficaç i quan analit
za certes estructures culturals ho 
fa amb intel·ligència. ¿El segon ta
ló d’Aquil·les? L’autoindulgència 
en la prosa, a la qual li falta des
brossament. En tot cas, que no es 
malinterpretin aquestes dues ob
jeccions: Providence és un llibre 
meritori. Es mereixia guanyar 
l’Herralde. H
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