
La soledat del funambulista
La nova novel·la de Colum McCann combina amb mestria una sèrie d’històries creuades

E
l matí del 7 d’agost de 1974, 
un noi nerviós que es deia 
Philippe Petit, amb aspecte 
de joquei, va estendre un ca-

ble entre les dues Torres Bessones, a 
la ciutat de Nova York, i va creuar-lo 
de punta a punta tot fent uns equili-
bris que l’ull humà no acabava d’en-
tendre. N’hi ha fotos i testimonis. 
Imatges i records d’aquell ésser sus-
pès en l’aire, a més de 400 metres i 
110 pisos d’altura, que tants anys 
després no han perdut la capacitat 
de sorprendre. 
 Qui vulgui saber més detalls 
d’aquella gesta haurà de llegir les 
memòries escrites per Petit –Alcan-
zar las nubes (Alpha Decay)– i veure 
el documental Man on wire, de James 
Marsh. Qui, a més, vulgui tenir un 
context del lloc i el temps en què tot 
va succeir, ha de deixar-se fascinar 
per la nova novel·la de l’irlandès Co-
lum McCann (Dublín, 1965). 
 
COM UN PARALLAMPS / Que el món no pari 
de rodar se serveix del dia en què Pe-
tit va passar a la posteritat, però va 
molt més enllà i dóna complexitat 
als fets. En una imatge feliç que apa-
reix a la novel·la, el funambulista i 
la perxa enmig d’una tempesta són 
com un parallamps. Si n’allarguem 
el sentit, l’home amb la perxa enfi-
lat a les Torres Bessones continuen 
sent un parallamps al sostre de la 
terra, però al mateix temps, aquell 
matí, durant unes hores, es conver-
teixen en l’eix gravitacional que fa 
que el món ample no pari de rodar. 
 Gràcies al recurs ben portat de 
les històries creuades, McCann nar-
ra els destins d’una sèrie de vides 
mundanes que al llarg de la novel-
la, per acumulació, ens donen un 

rerefons social i espiritual de l’èpo-
ca. Som als Estats Units que perden 
cada dia la guerra del Vietnam en 
les emboscades, als diaris i a les ma-
nifestacions. Ha esclatat el cas Wa-
tergate i falten quatre dies, literal-
ment, perquè el president Nixon di-
miteixi. La droga i la violència s’han 
ensenyorit de barris com el Bronx. 
 
UNES VIDES HANDICAPADES / En aquest 
magma, la soledat voluntària del fu-
nambulista contrasta amb la sole-
dat sovint inevitable de l’altra gent. 
L’escriptor irlandès combina amb 
mestria una sèrie de vides handi-
capades. Hi ha un capellà irlandès 
que ajuda les prostitutes negres del 
Bronx. Una de les prostitutes, que 
ja és àvia als 38 anys, descriu la vi-
da a la presó i els records d’infante-
sa. Dos artistes alternatius fugen de 

Nova York per viure al camp i pro-
var d’escapar de les drogues. Un fo-
tògraf recorre el submón del metro 
per capturar grafitis i, quan surt a 
la llum del dia, descobreix aquell 
puntet negre entre les dues torres. 
Quatre mares d’orígens diferents es 
troben per parlar dels seus respec-
tius fills, que han mort al Vietnam. 
Quan s’assabenten que aquell ma-
tí un home s’ha penjat d’un cable a 
400 metres d’alçada, una de les ma-
res no suporta la lleugeresa amb 
què es pren la vida... 
 La presència de Philippe Petit 
dalt de les Torres Bessones és breu 
i fugissera, però la seva gesta és úni-
ca i permet metàfores molt diver-
ses. «El món gira. Ens trobem. N’hi 
ha prou», diu un dels personatges a 
l’última pàgina.
 Colum McCann és un dels mi-

llors novel·listes actuals a l’hora de 
fer créixer els seus personatges dins 
el soroll i la fúria d’una gran ciutat 
–en el seu cas, Nova York–. En aquest 
sentit, Que el món no pari de rodar es-
tà gairebé al mateix nivell de la se-
va obra mestra, En la foscor (Colum-
na, / Al otro lado de la luz, RBA). Potser 
la xarxa de coincidències que lliga 
els personatges resulta forçada, pe-
rò cal veure-la com una reducció 
exemplar de la normalitat. Aques-
tes coses passen. El que és extraor-
dinari és que Philippe Petit no cai-
gués. H
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El llibre de la setmana. ‘Que el món no pari de ro-
dar’ parteix de la gesta que Philippe Petit va realitzar 
un dia del 1974 al deambular per un cable que unia les 
dues Torres Bessones de Nova York, a 110 pisos d’al-

tura. L’irlandès Colum McCann narra el destí de diver-
ses vides mundanes i problemàtiques en uns Estats 
Units que estan perdent la guerra del Vietnam i sacse-
jats pel ‘cas Watergate’.

33 Philippe Petit, entre les Torres Bessones de Nova York, el 1974, en el documental de James Marsh del 2008.

ARXIU

Una críptica telesèrie

Lúcid teòric de la generació Nocilla i 
sòlid narrador de llibres de viatge 
com Australia i La piel de La Boca, Jor-
ge Carrión (Tarragona, 1976) no ne-
cessitava demostrar res en el seu de-
but en la novel·la. Que ho faci diu 
molt de la seva autoexigència i am-
bició formal. ¿Què demostra? Que la 
novel·la del segle XXI s’interna amb 
valentia en la selva verge de les pan-
talles i que el seu destí és incert.  
 Los muertos enderroca totes les 

convencions del gènere. En rigor 
no és una novel·la sinó una crípti-
ca telesèrie, en l’estela de Perdidos o 
The Wire, en dues temporades crea-
da pels misteriosos Mario Alvares i 
George Carrinton. Persones amnè-
siques es materialitzen del no-res 
en una fantasmal Nova York. Són els 
Nous, rebuts a puntades com immi-
grants il·legals, que solament aspi-
ren a adaptar-se a la seva nova vida i 
pagar-se un endeví que els ajudi a re-
cobrar la seva identitat. Formen co-
munitats, més semblants a xarxes 
socials que a cèl·lules terroristes, i 
intenten desentranyar la fosca cons-

piració tramada per la CIA, la Màfia i 
la presidenta afroamericana Hillary 
Clinton de la qual són víctimes. Però 
el laberint es complica encara més 
quan vells i nous comencen a des-
materialitzar-se en una apocalípti-
ca epidèmia.  
 Per un reportatge i un assaig aca-
dèmic que emmarquen cada tem-
porada sabem que es tracta de per-
sonatges de ficció, com Toni Sopra-
no o Lady Macbeth, ressuscitats en 
una mena de purgatori. I poca co-
sa més, perquè els interrogants que 
planteja el fenomen televisiu sobre 
la memòria, el dolor, les formes de 

l’extermini o el gruix de la realitat 
(virtual), queden oberts. «El que és 
verdaderament inexplicable no té 
cap altre santuari que els mitjans de 
comunicació massius», diu un epí-
graf d’Aira.  
 En l’assaig s’insisteix que «una 
transformació de Los muertos al llen-
guatge literari és senzillament im-
possible». No obstant, aquest fred 
artefacte literari, que recorre al cò-
mic, el videojoc i la web, a la seva 
manera funciona. Però la pertinèn-
cia i l’abast d’aquesta arriscada pro-
posta narrativa és també un interro-
gant. 
 Preguntes i més preguntes que 
només el lector/teleespectador pot 
respondre. O no. «Pensa que les bo-
nes preguntes són les que no s’aca-
ben mai de respondre», diuen els es-
quius autors de la sèrie. H 
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Jorge Carrión ambienta el seu debut novel·lístic en una fantasmal Nova York 
demostrant que ‘Los muertos’ s’interna en la selva verge televisiva

NOVEL·LA

MATÍAS NÉSPOLO

La fama del polonès Ryszard Ka-
puscinski (1932-2007) és meres-
cuda: en els textos que va deixar 
com a corresponsal en zones con-
flictives del món hi conflueixen 
el periodisme, la història i la lite-
ratura: el present i el passat units 
per la curiositat i la bellesa. Els 
seus relats serveixen per enten-
dre el món i alhora ens proporcio-
nen el plaer dels bons contes. Crist 
amb la carrabina al coll aplega tex-
tos sobre Palestina, Amèrica Cen-
tral i del Sud, i Moçambic.
 Kapuscinski parteix de l’expe-
riència sobre el terreny, de les lec-
tures i d’una capacitat encomi-
able a l’hora de trobar testimo-
nis sintètics. «¿Per què nosaltres, 
els àrabs, hem de pagar les conse-
qüències de la història europea?», 
es pregunta un palestí. «Ensenyar 
la història del meu país és una 
tasca molt trista», reflexiona un 
mestre de Guatemala. A vegades, 
és l’autor qui tria una imatge que 
resulta més significativa que un 
titular, com la dels enllustradors 
que, al centre de Damasc, neteja-
ven les botes dels soldats que com-
batien als alts del Golan. Kapus-

cinski és, en fi, la persona idònia 
per descriure l’estrany congrés 
que va celebrar el Frelimo a Dar es 
Salaam el 1962. 
 Com els textos que Pessoa api-
lonava al seu bagul, els reportat-
ges de Kapuscinski emergeixen 
de manera caòtica i es publiquen 
en reculls aparentment atzaro-
sos. Sovint es troba a faltar una 
simple datació o ordenació que 
ajudés a situar-los. No dubto que 
en algun moment fos cert que «el 
palestí té una mentalitat oberta, 
democràtica i republicana», pe-
rò les informacions actuals no ho 
certifiquen. Caldria, en tot cas, 
una introducció que establís els 
criteris de la selecció i que en con-
textualitzés els continguts; en cas 
contrari, els textos poden conver-
tir-se en meres tranches de vie dota-
des, això sí, d’interès literari.
 En aquest sentit, són més atrac-
tius els reculls amb unitat temàti-
ca, com Eben, que aplega reportat-
ges sobre Àfrica: en aquest llibre, 
cada text contribueix a crear una 
xarxa comprensiva. Crist amb la 
carrabina al coll inclou textos mag-
nífics, com La mort de l’ambaixador, 
sobre la repressió a Guatemala, o 
Guevara i Allende, que busca les co-
incidències entre els dos activis-
tes, però resulta més dispers. H
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La curiositat
i la bellesa

En els textos 
de Kapuscinski hi 
conflueixen literatura, 
periodisme i història
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