
La vida és un accident 
Irving obre ‘L’última nit a Twisted River’ amb unes 200 primeres pàgines meravelloses

J
ohn Irving (Exeter, Nou 
Hampshire, 1942) vol jugar 
amb tots aquells (els perio-
distes, els crítics) que sem-

blen obsessionats per rastrejar fets 
de la seva vida personal en la seva 
producció literària. Per això, en L’úl-
tima nit a Twisted River, Danny Baci-
agalupo (després Danny Angel) es 
gradua en Escriptura Creativa a la 
Universitat d’Iowa, escriu una quar-
ta novel·la que quadra els seus divi-
dends amb la seva adaptació al cine 
i acaba d’enredar els seus embolics 
amb l’ídem redactant el guió d’una 
pel·lícula que guanya dos Oscars. Els 
paral·lelismes són, de tan obvis, pu-
nyeters: aquí teniu, periodistes afici-
onats, una novel·la riu autobiogràfi-
ca sobre com n’és de difícil mantenir 
una identitat com la meva. És una es-
tratègia semiparòdica, en què Irving 
aprofita per passar revista a la seva 
vida i obra a la vegada que aplana el 
camí perquè tots els seus detractors 
el qualifiquin d’egocèntric i condes-
cendent.

Inici meravellós

S’ha de dir, per si no havia quedat 
clar, que la novel·la és deliciosa, fins 
i tot quan Irving, defecte de la ca-
sa, es mostra massa indulgent i po-
da menys que no caldria. Les prime-
res 200 pàgines són una meravella: 
a la precisa descripció de l’ambi-
ent d’una explotació forestal a Nou 
Hampshire, en les albors de 1954, 
s’hi afegeix la preciosa descripció 
de personatges, tots marcats per 
una mort accidental que després es 
duplica per posar el cuiner Dominic 
i el seu fill a córrer, fugint d’un psi-

còpata que només podria ser ame-
ricà. És en aquest moment quan es 
forja la veu narrativa del Danny, 
que experimenta els ritus de pas 
propis d’una novel·la d’Irving –és 
a dir: el desig sexual que crema al 
baix ventre, l’admiració per un uni-
vers adult que sap protegir-lo però 
que li amaga més d’un secret, la vi-
da concebuda com un cúmul d’ac-
cidents que mai podrem preveure– 
i que es transforma en aquest he-
roi dickensià que novel·les com El 
món segons Garp i, sobretot, Prínceps 
de Maine, reis de Nova Anglaterra, havi-
en col·locat en la galàxia Irving. I és 
aquí on es forja un personatge mag-
nífic i commovedor, el de Ketchum, 
que tanca el triangle que el Danny i 
el seu pare creen entre els fogons de 

la cuina-barracó de Twisted River, i 
que es converteix en un àngel de la 
guarda que podria haver sorgit de 
la ploma de Mark Twain o Robert 
Louis Stevenson.
 «Ja feia quatre anys que Ketchum 
havia descrit els Estats Units com 
a imperi en declivi: ¿com hauria des-
crit el país ara el vell llenyataire?». 
La novel·la recorre 50 anys d’histò-
ria americana i acaba amb una de-
claració de principis plenament po-
lítica: el Danny viu al Canadà, ha de 
respondre les preguntes insidioses 
dels periodistes («és massa aviat per 
saber-ho», contesta quan li pregun-
ten pels atemptats de l’11-S) i acaba 
per invocar Samuel Johnson («el pa-
triotisme és l’últim refugi dels cana-
lles») perquè entenguem la seva pos-

tura ideològica sobre el seu país, un 
país en ruïnes. 
 És la primera vegada que John 
Irving explicita les seves opini-
ons polítiques, i potser la urgèn-
cia de la novel·la, que és tan torren-
cial com seductora, té alguna co-
sa a veure amb la necessitat que 
sent l’autor de La quarta mà de fer 
aquest retrat d’Amèrica que la res-
ta de la seva producció havia elu-
dit amagant-se en la reformulació 
excèntrica del relat d’iniciació. H 
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El llibre de la setmana. El novel·lista nord-americà 
John Irving, adorat a la vegada per la crítica i els lec-
tors, situa la seva última novel·la en el seu territori ha-
bitual de Nou Hampshire i l’omple de moltes situaci-

ons en què els seus seguidors incondicionals tornaran 
a reconèixer alguns dels episodis de la vida de l’autor 
d’‘El món segons Garp’. Una obra deliciosa, a la qual 
només es pot atribuir una mica d’indulgència. 

33 Una carretera gelada a Nou Hampshire, el paisatge on es desenvolupa la novel·la de John Irving.
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Només queda el durant

Al final de La treva (1963), quan es-
tà a punt d’arribar a casa després de 
20 mesos a Auschwitz, Primo Levi 
es pregunta: «Molt aviat, demà ma-
teix, hauríem de lluitar contra ene-
mics encara desconeguts, dins i fo-
ra de nosaltres mateixos: ¿amb qui-
nes armes, amb quina energia, amb 
quina voluntat?». Els supervivents 
dels camps d’extermini van carre-
gar aquesta incertesa fins als llocs 
més inesperats. N’hi va haver que 
van tornar a casa, com és el cas de 

Levi; n’hi va haver que van abraçar 
el somni sionista de la nova Israel; 
hi va haver també els que van fugir 
fins a l’altre extrem del món, acollits 
per països que pretenien compren-
dre’ls. Rosa Lublin, la protagonis-
ta d’El xal, l’extraordinària novel·la 
curta de Cynthia Ozick (Nova York, 
1928), pertany a aquest grup.
 En una primera part breu i inten-
sa del llibre –«escrita com en tràn-
sit», explicava l’autora– ens la tro-
bem en un camp de concentració, 
acompanyada de la seva filla Mag-
da i de la seva neboda Stella, que té 
14 anys. La Magda està començant a 
caminar i sobreviu embolicada amb 

un xal. Un dia l’Stella l’hi treu per-
què té fred, la petita surt del barra-
có i mor a la tanca electrificada. «Ste-
lla, fred, fred, la fredor de l’infern»: 
amb aquesta cadència s’obre un text 
extraordinari.
 A la segona part han passat tres 
dècades i la Rosa viu a Florida. Té 58 
anys i està envoltada de jubilats ju-
eus. Hi és per curar-se d’un rampell 
de bogeria que li va fer destrossar la 
botiga d’antiguitats que tenia a No-
va York. Malviu en un apartament 
minúscul. L’únic llaç vital que li que-
da és la seva neboda Stella, L’Àngel 
de la Mort que li envia cartes, i el xal 
que embolcallava la seva filla. No fa 

falta explicar res més. «Els secrets 
que m’interessen, els que m’arrosse-
guen», va escriure Ozick en un assaig 
inclòs a Metáfora y memoria (1989), 
són generalment secrets sobre l’he-
rència: «De com les llavors de pera 
es converteixen en una perera, per 
exemple, i no en un ós polar». Ozick 
explora amb gran penetració els con-
fins de la raó de la Rosa, el territori fí-
sic i mental on tenen lloc les batalles 
contra enemics desconeguts. Ho fa 
amb una prosa preciosa, pausada, 
plomada per la tradició. Quan un 
desconegut pregunta a la Rosa si vol 
que tot sigui com «abans» (abans del 
camp de concentració), ella reaccio-
na enrabiada. «Abans és un somni. 
Després és una broma. Només que-
da el durant. I anomenar-ho vida és 
una mentida». H
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Es publica en català una extraordinària novel·la breu de Cynthia Ozick, 
autora imprescindible de la tradició literària jueva nord-americana 
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En la carcassa literària del mexi-
cà Carlos Fuentes (Ciutat de Pana-
mà, 1928) Adán en Edén compleix 
la quarta estació d’El tiempo polí-
tico, dotzena part de la seva obra 
narrativa que ell mateix va bate-
jar amb el títol de La edad del tiem-
po. Es tracta d’una novel·la pro-
veïda d’inequívocs arguments 
polítics escenificats en «un país 
enamorat del fracàs», al límit del 
deliri i de «cadàvers que encara 
han d’arribar».
 El lector no ha d’esperar en 
aquest cas la complexitat tècni-
ca del Fuentes de Cambio de piel 
(1967) amb narradors que mu-
den d’identitat i monòlegs frag-
mentaris que aconsegueixen la 
festa d’una escriptura de veus i 
temps dispersos. No obstant, 
Adán en Edén compleix perfecta-
ment la missió que s’ha proposat 
i, en mans d’un mag de l’escrip-
tura com és Fuentes, s’erigeix en 
un text sorprenent i capaç de pro-
porcionar lectures diverses. L’ar-

L’ofici 
de tenebres 
de Fuentes 
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gument en aquesta ocasió és li-
neal i accessible. Adán Gorozpe, 
poderós econòmicament, s’hau-
rà d’enfrontar a Adán Góngora, 
poderós políticament i esbirro si-
lenciós d’un «ofici de tenebres»: 
és la veu autoritzada i indestruc-
tible que «troba culpables on no-
més hi ha víctimes». Dues dones 
completen el repartiment al vol-
tant de Gorozpe: Priscila, la seva 
dona, i Ele, la seva amant. El tri-
angle es trenca quan Góngora vol 
ser el galant de Priscila. En un pa-
ís on l’aigua es tenyeix de sang i 
«on tot s’ensorra» els esdeveni-
ments es precipitaran.
 Enfrontant-se als fantasmes 
més peremptoris d’un Mèxic més 
actual que mai, Fuentes ha escrit 
una novel·la consagrada a desgra-
nar les malalties d’un país «reli-
giós, conservador, i violent, molt 
mascle…», una novel·la que carre-
ga contra la força autodestructi-
va que devora Mèxic, una novel-
la, en definitiva, que és la recerca 
agònica de la identitat mexicana 
i el destí d’un poble ruïnós econò-
micament, moralment degradat 
i ple d’esperances perdudes. H
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