
Llegir els llavis del món
David Lodge indaga en la decadència i la mort a través d’un jubilat en ‘La vida en sordina’

E
l professor de Lingüística 
jubilat Desmond Bates tri-
ga 321 pàgines a adonar-se 
de la magnitud de la seva 

sordesa. No perquè no inverteixi to-
tes les seves energies a comunicar 
al lector el patetisme de la seva si-
tuació –que David Lodge (Londres, 
1935) aprofita en benefici de la co-
mèdia física, o del defecte físic: «la 
sordesa és còmica, com la ceguesa és 
tràgica», escriu al segon capítol de 
La vida en sordina–, sinó perquè, en 
realitat, està sord davant del món i 
davant seu mateix d’una manera es-
sencial, gairebé ontològica. 
 Viudo i casat en segones núpci-
es amb una dona que el supera en 
atractiu i iniciativa professional, 
 Bates no sap massa què fer amb tot 
el temps lliure que li depara la ju-
bilació, repartit entre les seves es-
poràdiques visites al seu vell pare 
i una vida social a remolc de la se-
va dona. La irrupció d’una alumna 
de doctorat tan extravagant com pe-
rillosa, que li demana que li super-
visi extraoficialment una tesi dedi-
cada a l’estil de les notes de suïci-
di, farà trontollar la seva britànica  
rutina.
 
VEDAT DE CAÇA / Encara que pugui 
semblar perifèrica, la relació entre 
Desmond Bates i Alex Loom vincu-
la La vida en sordina amb la novel·la 
sobre el món acadèmic que Lodge 
ha convertit en el seu vedat de ca-
ça: la menys greu de les excentrici-
tats d’aquesta alumna mentidera 
–haver subratllat amb retolador ro-
sa fosforescent un llibre de la bibli-
oteca– és la que més molesta el pro-
fessor Bates, una irritació que Lodge 

utilitza per posar en dubte el sen-
tit comú del seu protagonista, a qui 
converteix temporalment en el per-
fecte complementari de la dona que 
el fascina. La riquesa i complexitat 
amb què Lodge caracteritza Bates 
ens pot fer pensar que molts dels 
seus trets són autobiogràfics, i pot-
ser per això, per difuminar els límits 
d’una més que probable literatura del 
jo, la novel·la passa de la primera a la 
tercera persona amb la sorprenent 
habilitat de qui domina la declina-
ció de veus, amb què demostra que 
un pot canviar de pronom sense que 
això afecti la coherència de l’estil. 
Perquè, per sobre de tot, aquesta és 
una novel·la sobre els usos del llen-
guatge, sobre les confusions i els er-

rors que comporta parlar i escriure, 
sobre la tergiversació i l’autoengany 
com a estil de vida.
 Dèiem que a la pàgina 321 es pro-
dueix una epifania, una revelació. 
Lodge no ens avisa que passarà du-
rant una apressada visita de Bates 
a Auschwitz, on s’enfrontarà al si-
lenci d’una mort per a la qual no es 
necessiten audiòfons. Llegeix la car-
ta que un sonderkommando, Chaim 
Hermann, va escriure a la seva dona: 
«Aunque haya habido, en diversas épocas, 
malentendidos triviales entre nosotros, 
ahora veo que no podíamos valorar el 
tiempo pasajero». És aquesta frase la 
que demostra que, per molta ironia 
que Lodge posi en joc, per molt di-
vertides que siguin les sordes peripè-

cies del seu protagonista, la novel·la 
necessita arrufar el nas i mostrar el 
seu costat més fosc perquè ens que-
di clar que, després de tot, els temes 
que el preocupen són la decadència 
i la mort, el temps que passa, inexo-
rable, sense fer vibrar els timpans 
de la consciència. És llavors quan 
Bates, tan complaent amb ell ma-
teix, tan incapaç d’escoltar, tan sord 
com una tàpia, comença a llegir els 
llavis del món, i aprèn a distingir 
que, després de tot, «sord» i «mort» 
(o «deaf» i «death») no són la mateixa  
paraula. H 

3 LA VIDA EN SORDINA  
David Lodge. Trad: Jaime Zulaika. 

Anagrama. 354 pàg. 19,50 €
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El llibre de la setmana. El britànic David Lodge re-
prèn la novel·la sobre el món acadèmic i mostra la se-
va preocupació pel pas del temps a ‘La vida en sor-
dina’. Per fer-ho utilitza la figura d’un professor jubilat, 

complaent amb ell mateix i que s’adona de la mag-
nitud de la seva sordesa. Una extravagant i perillosa 
estudiant de doctorat que irromp en la seva vida farà 
trontollar la seva britànica rutina. 

33 L’escriptor britànic David Lodge, durant una visita a Barcelona el 2006.

ARXIU / RICARD CUGAT

Massa ànima

Nathaniel Manson, protagonista 
d’El lladre d’ànimes, es mira al mirall 
a mitja novel·la i afirma: «Cada iden-
titat consisteix en una pila de clixés 
personals en descomposició amb 
un valor sentimental pel fet que al-
gú els posseeix. La fal·làcia de la uni-
citat! Una pila de dades personals 
absurdes, l’autobiografia de qual-
sevol. No la pots vendre ni negoci-
ar. A més, tothom té una autobio-
grafia, i d’aquesta manera el princi-
pi d’inflació fa que ningú no tingui 

un valor». La impostura de la iden-
titat i l’escassa fiabilitat del relat 
amb què cadascú s’explica a si ma-
teix qui és: aquest ha estat sempre 
un dels grans temes de la literatu-
ra. A vegades sembla que la ficció 
existeixi específicament per inda-
gar en aquest riquíssim assumpte. 
I Baxter ho ha fet en cadascun dels  
seus llibres. 
 Aquesta vegada se serveix d’un 
triangle format, en l’anodí paisatge 
de Buffalo, per tres estudiants uni-
versitaris en plena època hippy: el 
mateix Nathaniel, la seva desitjada 
Theresa i l’enigmàtic Jerome, que 
sembla dedicar-se a robar-li frag-

ments del seu passat i, de manera 
gairebé vampírica, a anar suplan-
tant la seva identitat. Molts anys 
després, Jerome torna a la vida de 
Nathaniel amb una sorpresa per a 
ell... i, és clar, també per als lectors 
d’El lladre d’ànimes.
 El mèrit més gran d’aquesta 
novel·la està en les seves molt eleva-
des intencions. Aspira a ser un ar-
tefacte perfecte, a portar fins al lí-
mit i fins i tot més enllà les eines prò-
pies del gènere, convertida en eina 
de verdadera suplantació de la vi-
da. En temps de narratives passatge-
res i mers entreteniments, s’agraeix 
el coratge. I, no obstant, és de justí-

cia assenyalar que, potser precisa-
ment per l’enorme altitud del llis-
tó, el salt es queda en patacada. El 
que vol ser artefacte perfecte a pe-
nes és truc fallit. El que es pretén pu-
ra metafísica s’expressa com a boi-
ra confusa. Massa ànima en aques-
ta història; més ben dit, hi falta cos. 
És gairebé impossible que el lector 
visqui amb la requerida intensitat 
uns successos que en cap moment 
deixen de ser evanescents planteja-
ments retòrics. Això sí, com en les 
seves més aconseguides obres ante-
riors, Baxter fa gala en tot moment 
de la seva capacitat per expressar 
idees subtils amb brillantor, així 
com d’un llenguatge que, entre la 
filosofia i la poesia, resulta sempre  
elegant. H 

3 EL LLADRE D’ÀNIMES 
EL LADRÓN DE ALMAS 
Charles Baxter  
Trad.: Núria Parés / Jordi Fibla   

La Magrana / RBA. 217 / 221 p. 19 €

Charles Baxter fa gala de la seva capacitat d’expressar idees subtils amb 
brillantor, però ‘El lladre d’ànimes’ no arriba a ser un artefacte perfecte

NOVEL·LA

ENRIQUE DE HÉRIZ

Publicada a l’Argentina fa dos 
anys, Las teorías salvajes és la prime-
ra incursió de Pola Oloixarac (Bue-
nos Aires, 1977) en la novel·la. Per 
ser una obra primerenca, déu n’hi 
do amb el text. A primera vista sem-
bla la història de «la petita Kamt- 
chowsky», estudiant de filosofia a 
la Universitat de Buenos Aires que 
intenta portar a terme «el proyecto 
de una ontología de los hechos huma-
nos: una teoría de las Transmisiones 
Yoicas, modelo para una antropología 
de la voluptuosidad y la guerra». Pe-
rò la novel·la pot ser llegida també 
com una reflexió sobre els esdeve-
niments històrics dels últims 40 
anys de l’Argentina. Admet una 
lectura no filosòfica encara que 
faci servir la filosofia com la ba-
llesta que permet disparar amb 
exactitud la fletxa que farà mal 
en les ments benpensants: poten-
tíssimes idees potser no del tot ar-
mades narrativament. Proveïts 
amb no poques referències, noms 
i obres filosòfiques, els personat-
ges juguen a filosofar sense ànim 
de voler rivalitzar amb ningú, ex-
cepte amb ells mateixos. El lector 
pot entendre com vulgui aquestes 

referències que no pretenen con-
vertir-se en llei. Però és comprensi-
ble que pugui semblar una osten-
tació innecessària. El gest és atre-
vit i marca un terreny ja explorat: 
la modernitat literària és a vega-
des un amalgama caòtica d’autors 
i tradicions que no sempre han es-
tat ben païts. La referència ja no 
és enciclopèdica, sinó el buscador 
de Google. 
 Hi ha també una lectura refle-
xiva sobre el propi text: metafic-
ció amb constants autoreferèn-
cies del narrador, notes al peu 
problematitzant el que s’acaba 
d’enunciar i una troupe de narra-
dors no fiables que faran les delí-
cies dels teòrics de la literatura. És 
possible fer-hi, si es vol, una lectu-
ra sobre la conducta de l’ésser hu-
mà, sobre el seu enderroc moral 
i físic, sobre la gran importància 
del sexe, sobre l’ús i el gaudi que 
de la diferència s’ha de fer i es pot 
fer, sobre la tecnologia 2.0, sobre 
la barbàrie davant la civilització o 
sobre l’Aleph borgià en unes pàgi-
nes finals enlluernadores. I, sí, tot  
això com si res.
 Las teorías salvajes és una novel-
la imprecisa, ambigua, pedant, 
massa atrevida, incoherent i tot 
el que es vulgui, però obre un ca-
mí: una dicció nova, una ma-
nera nova per dir el que sem-
pre es diu i que, en alguns mo-
ments, arriba a fer delirar el  
lector. H 

3 LAS TEORÍAS SALVAJES  
Pola Oloixarac 
Alpha Decay. 275 pàg. 19 €

Buenos  
Aires 2.0

Pola Oloixarac 
fa servir una nova 
dicció en la delirant 
‘Las teorías salvajes’
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