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«LA TRANSICIÓN EN
CUADERNOS DE RUEDO
IBÉRICO»
Autors: DIVERSOS
Edició crítica: XAVIER DIEZ
Editorial: BACKLIST
Pàgines: 464 / Preu: 21,50 €

Aquesta selecció d’articles,
publicats a la revista Cuadernos de Ruedo ibérico
entre 1965-1979, ofereix una lectura crítica del
procés de transició de la dictadura franquista a
allò que avui molts anomenen una democràcia
incompleta. Les reflexiones latents en la societat
actual fan dels textos una lectura interessant.

«UNES ALES CAP A ON»
Autora: ANNA CARRERAS
Editorial: ACONTRAVENT
Pàgines: 220
Preu: 20 €

Després de l’èxit de Camisa de
foc i Tot serà blanc, surt a la
venda el nou llibre d’Anna

Carreras, Unes ales cap a on. El títol, homenatge a
Roger Costa-Pau, amaga una història tràgica: la
mort d’un fill a les poques hores de néixer. Un
text dur, arriscat, vital, compulsiu, que esquiva
la morbositat i el victimisme per convertir-se en
un cant d’amor, de vida i de passió.
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assejar entre les fotografies de Josep
Brangulí exposades al Centre de Cul-

tura Contemporània de Barcelona va ser
una manera de viatjar en el temps. El que
sobtava més era la seriositat de les cares.
Avui dia ens hem habituat a somriure
d’esma davant una càmera, però a les fo-
tos d’anys enrere tant homes com dones,
joves i adults, polítics i venedors, tots mi-
ren amb un posat sorrut. A les fotografies
de Brangulí, fins i tot els nens juguen se-
riosament. Entro en una llibreria i m’en-
tretinc a mirar les fotos d’escriptors que
les editorials inclouen a les solapes dels lli-
bres. No n’hi ha gaires que riguin: tan sols
dones de mitjana edat que transmeten
una certa empatia, com Alice Munro o
Louise Erdrich. Les autores més joves,
com Margaux Fragoso o Viola di Grado,
es mostren serioses, a la defensiva.

Els autors japonesos –Murakami, Ka-
tayama, Kawakami– opten decididament
per mirar l’objectiu. La fotografia d’estudi
en blanc i negre abasta autors tan variats
com Stéphane Hessel, Simon Mawer, Ra-
mon Solsona i Joyce Carol Oates. Resul-
ten més vintage les fotografies que mos-
tren els autors a les seves biblioteques; és
el cas de Jaume Cabré, Hans Magnus En-
zerberger, Luis Mateo Díez o Tahar Ben Je-
lloun. Si s’agafen el mentó amb la mà,
com Gonzalo Suárez o Vicente Molina
Foix, l’aparença d’autor saberut augmen-
ta. L’última tendència és la fotografia ca-
sual: imatges volgudament informals,
amb enquadraments heterodoxos. L’efec-
te guanya si la imatge és presa al carrer i
l’autor va mal afaitat. En alguns casos
sembla que el fotògraf hagi utilitzat algun
programa de retoc per augmentat la crue-
sa de la llum o el relleu de les arrugues fa-
cials: Michel Houllebecq seu amb els bra-
ços creuats a la terrassa d’un bar, Jonathan
Franzen és captat amb un teleobjectiu
com si hagués tret el gos a passejar, Peter
Handke es presenta en un gest atzarós. Al-
tres imatges de solapa mostren un primer
pla eixut, a mig camí entre l’estètica Bola-
ño i les fotografies de Josep Brangulí; aquí
incloem Màrius Serra i Isaac Rosa.

Rellegeixo aquest article i m’adono
que, en vista d’aquests exemples, potser
no és cap bestiesa afegir, com un criteri
més a l’hora de comprar un llibre, el tipus
de fotografia amb què l’autor ha decidit
presentar-se al món.

P

Semiòtica de les
solapes

DES DEL JARDÍ
VICENÇ PAGÈS vpages@presencia.cat
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obsessió per la novel·la total –pel
gran fresc històric que, a partir de la
immediatesa i l’anècdota comuna,

ens doni tot el gust i tota la veritat del que ha
estat la vida d’un país en una determinada
època– distingeix des de fa dos segles els
grans escriptors dels encara més grans; és a
dir, separa els bons literats dels que, a més
d’escriure, saben captar el pols moral d’un
temps i d’un país i donar-nos un diagnòstic
feridor i alhora dens, divers i total de la vida
d’un bon plegat de personatges. Quan algú
aconsegueix aquest últim objectiu –en mans
de molt pocs novel·listes– és quan als lectors
ens sembla que el llibre, la novel·la, ja no és
només l’obra d’un home concret i singular
sinó gairebé una obra absoluta, que s’ha es-
crit sola, que té tota la consistència de la vida
i que ens dóna tota la veritat que pugui abas-
tar-se. És molt probable que Jonathan Fran-
zen hagi aconseguit això amb aquesta no-
vel·la grandiosa, gràcies a la qual es posa en la
línia dels més reputats autors de la literatura
nord-americana dels últims cinquanta anys,
aconseguint situar el seu llibre al costat d’al-
tres novel·les que abracen de ple l’objectiu
esmentat: així Submón, de Don DeLillo, Pas-
toral Americana de Philip Roth o Les aventures
d’Augie March de Saul Bellow. A la seva no-
vel·la anterior, apareguda molt poc abans de
l’atemptat de l’11-S, Les correccions, Franzen
ja havia donat una mostra de l’ambició que

L’

Lliures de culpa
Arriba en català l’obra més aconseguida d’un dels novel·listes
nord-americans més celebrats i llegits

MELCIOR COMES mcomes@presencia.cat

JONATHAN FRANZEN
Nascut a Chicago el 1959, és autor de Les
correccions, Ciutat 27 i Strong Motion. Es tracta
d’un dels autors nord-americans més llegits i
comentats de l’actualitat. Les seves obres han
estat traduïdes a més de trenta llengües.

«LLIBERTAT»
Autor: JONATHAN FRANZEN
Traducció: JOSEFINA CABALL
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 812
Preu: 25 €

Aquesta novel·la ens narra la vida de la
família Berglund durant els últims trenta
anys: dels anys vuitanta a l’era Bush.
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«LA GOMORRA
CATALANA»
Autor: JOAN QUERALT
Editorial: ANGLE
Pàgines: 288 / Preu: 19,90 €

L’última de les guerres
sagnants de la història
moderna de la Camorra va ser

la que va enfrontar els clans Amato-Pagano i Di
Lauro entre el 2004 i el 2005. L’escenari napolità
es va omplir de sang, però hi va haver un segon
escenari, Barcelona, base d’operacions del clan
Amato. Queralt desvela la creixent implantació
dels grups criminals napolitans a casa nostra.

«1Q84. LLIBRE 3»
Autor: HARUKI MURAKAMI
Traducció: JORDI MAS
Editorial: EMPÚRIES
Pàgines: 400 / Preu: 22 €

Després de l’enorme èxit
obtingut per Murakami amb
els dos primers llibres d’1Q84,

en aquest tercer porta al desenllaç la història
d’uns personatges que lluiten per reescriure el
passat. L’Aomame i en Tengo es continuen
buscant al misteriós Tòquio d’1Q84. Des del cel,
dues llunes silencioses observen impertorbables
els esforços dels amants.

«JO HE SERVIT EL REI
D’ANGLATERRA»
Autor: BOHUMIL HRABAL
Traducció: MONIKA ZGUSTOVA
Editorial: PROA
Pàgines: 469 / Preu: 13, 99 €

Jan Díte és un cambrer d’un
cafè de Praga que està disposat

a tot per fer-se milionari. A partir d’aquest nus
argumental, Hrabal es passeja per la Bohèmia
dels anys vint i acompanya el jove proletari fins
a l’ocupació alemanya i la comunista (el 1968),
en un relat al més pur estil rabelaisià, ple
d’escenes hilarants.
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Jonathan Franzen, en una fotografia de
l’abril passat. / DAVID SHANKBONE

aquí fructifica a l’engròs: una novel·la sobre
una família nord-americana –a l’estil dels
Buendía de García Márquez o els Budden-
brook de Thomas Mann–, centrant-se sobre-
tot en l’educació o formació moral dels indi-
vidus, intentant explicar el perquè de les se-
ves actituds fonamentals davant de la vida.
És un tema recurrent en la novel·la moderna:
la família, la criança i el seu pes en el caràcter i
el destí. Aquesta família són els Berglund,
Walter i Patty, que veuen com tots els seus es-
forços per criar una família unida i feliç se’n
van en orris quan el fill menut se’n va a viure,

sent només adolescent, a casa de la seva ve-
ïneta. ¿Què ha passat aquí? Franzen està
atent a les dinàmiques vitals de tots els seus
personatges amb un deteniment i amb una
saviesa tolstoiana –explícitament buscada
quan s’inicia un triangle amorós–, capaç de
fer-nos entendre per què la gent és com és i
per què actua com actua: el conjunt d’emo-
cions que ens condicionen i les sortides psi-
cològiques de les quals ens dotem per seguir
endavant. S’ha volgut retreure a Franzen que
no usi cap procediment narratiu de la novel-
la del segle XX, que tornés al segle XIX com si

les novetats tècniques que van inventar
Faulkner o Joyce no haguessin tingut lloc: res
més lluny de la veritat. Franzen no necessita
embolicar la troca ni cap mena de filigrana
retòrica per expressar el de sempre, el que la
novel·la clàssica sempre ha buscat: la veritat
dels homes i les dones, ara en aquests Estats
Units convulsos dels temps de Bush, un país

trastornat que ha perdut els referents i només
es mou a la recerca dels beneficis econòmics i
el culte al poder. La llibertat a la qual apel·la el
títol massa sovint només és l’excusa per des-
lliurar-se de responsabilitats familiars i de
conviccions fermes, amb el consegüent aïlla-
ment i soledat dels individus. La llibertat és
l’excusa que ens permet no ser res amb bona
consciència en un món que no sabem domi-
nar, empesos a viure entre la realitat tan tos-
suda i les nostres desmesurades expectatives.
Al final hi ha esperança, és clar, però potser
sembla més un recurs literari, una aposta hu-
manista, que no una sòlida convicció des-
prés de les múltiples aventures que la novel-
la ens desgrana. Magnífica i memorable: Lli-
bertat.

«Franzen està atent a
les dinàmiques vitals de
tots els seus
personatges»




