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ES Narrativa Sense arribar a l’altura de la seva obra

magna ‘Llibertat’, Franzen es confirma amb aquesta
novel∙la comun autor clàssic de la ficciómoderna

El realisme
de Franzen
ROBERTSALADRIGAS
JonathanFranzen,autordeduespo
tents novel∙les, Les correccions i Lli
bertat, aquesta de fa cinc anys, és un
autor que, com un futbolista o can
tant pop, sol despertar passions a fa
voriencontra.Elsdetractorsliretre
uen,molts d’ells amb aspror, que si
gui fidel al realisme tradicional i
conreantlo s’hagi incorporat al cà
non de la gran novel∙la nordameri
cana postmoderna. Per que avui dia
ser realista constitueix per a alguns
gairebé un ultratge? És que 2666, la
monumental i lloadanovel∙la deRo
berto Bolaño, no es pot considerar
símbold’unacertaformaderealisme
modern? No és la primera vegada
que escric que Franzen em sembla
un gran novel∙lista. Doncs bé, al seu
darrer llibre tot just acabat depubli
car als EstatsUnits i ara aquí amb el
títol de Puresa (Purity) i que sens
dubte provocarà noves controvèr
sies,el talentósFranzenfaunapetita
entremaliadura encaminada –crec–
asuggeriral lectorquinaéslaclaude
lanovel∙laquetéa lessevesmans.La
protagonista de la història, Purity
Tyler –una mossa obsessionada per
esbrinar la identidat del seu pare– a
qui tots anomenen Pip, igual que el
personatge central de Grans espe
rances, una de les novel∙les cabdals
de Charles Dickens. Vol dir alguna
cosa aquesta petita referència a Di
ckens,encarnaciódelsatributsisub

Jonathan Franzen JORDI ROVIRALTA

L’AUTOR.NascutaWestern
Spring,Illinois,el1959iesta
blertaNovaYorkiaSanta
Cruz,Califòrnia, Franzen
centraelseufocusnarratiu
sobrelavidacontemporàniaa
Amèrica.

L’OBRA Puresaretrata,amb
inclinaciópelmelodramai
tocsd’humor,unmón tiranit
zatpelsúltimsavençostecno
lògicsenmatèriadecomuni
cació,onoperengentnopreci
samentrespectuosaambels
escrúpolsètics.

les claus

Contes L’autora va a les entranyes de les veritats
familiars on s’amaguen secrets i passions
prohibides. Amb flirtejos amb el realismemàgic

Foc amazònic
M.ª ÁNGELES CABRÉ
Detesto el costum elegíac amb
què les editorials ens brinden les
seves novetats, totes elles amb
frases grandiloqüèntsquecompe
teixen en audàcia superlativa. Pe
rò una de les moltes que es veuen
en aquest últim llibre de l’escrip
toracariocaNélidaPiñón(1937) sí
que li fa justícia. Ve de la mà de la
veterana revista nordamericana
Publishers Weekly: “Literatura

amazònicadeprimeríssimaquali
tat. La dimensió amazònica de la
imaginació de Nélida Piñón eleva
l’autora a la categoria de geni”.
Guanyadora del premi Príncep

d’Astúries fa unadècada, Piñónés
una escriptora de pulmons pode
rosos i imaginació desbordant
que ha creat una literatura aferra
da a les passions i és tot menys
asèptica. Als nou contes reunits a
La camisa del marido reincideix L’autora, fotografiada el 2005 KIM MANRESA

en el seu estil valent, de manera
que no és estrany que els hi de
diqui al seu admirat compatriota
Machado de Assis, aquell no
vel∙lista artífexd’unanarrativa in
cendiària tot i que aparentment
continguda.
La mujer de mi padre, La som

bra de Carlos, La quimera de ma
má... Entre els meus contes pre
dilectes, El tren, un somieig ne
bulós i fumejant quepermet auna
família albirarPragaoBagdaddes
de les finestretes d’un vagó arra
conat en una estació abandonada.
Narracions que desprenen den
sitat i intensitat, en les quals l’au
tora aposta per retratar, en la
majoria dels casos derrotes fami
liars que no sempre defugen el
crim. Es tracta d’anar a les entra
nyes de les veritats, encara que fa
cinmal.
Aquí tot és possible i solquen

missions de la novel∙lística del segle
XIX?
PensoqueFranzenesdecantaper

la manera clàssica de contar de les
grans ficcions vuitcentistes aplicada
atemesradicalmentactuals,diguem
que postpostmoderns. En efecte,
potseraquestasiguilamillormanera
de ferse una idea força aproximada
delqueésPuresa,unaaltra“novelas
sa”deFranzenquantagruix,unaco
sa pel que sembla “obligada” en les
lletres actuals. Almenys així ho ex
plicaalapàgina261,referintseal’es
criptor Charles Blenheim, marit de
la periodista LeilaHelou, que ambi
cionacrear la grannovel∙la que li ga
ranteixi un lloc en el cànonmodern
de la narrativa nordamericana:
“Temps enrere n’hi havia proud’es
criureElsorollilafúriaoThesunalso
rises. Però ara el gruix era essencial.
Lesdimensions,lalongitud”. Dema
nera que per això les novel∙les de
Franzen són totes elles obligatòria
ment grosses, fregant la desmesura?
Curiós,oi?
Pelque faa lavigènciaactualde la

matèrianarrativa,PipTylercompar
teixelseuprotagonismeambAndre
asWolf,untèrbolindividuprovinent
delBerlínoriental–elseupareeraun
alt dignatari de l’RDA– on comet un
assassinat abans de traslladarse a
Bolívia, on funda Sunlight Project,
una mena d’agènciasecta dedicada
afiltrarinformacióreservada–al’es

til d’Assange i el seu WikiLeaks–, i
amb Tom Aberant, periodista, ex
marit d’Anabel McCaskill que re
nunciaaunaherènciamultimilionà
riaperambigüesobjeccionsmorals,i
al seu torn crea, ambun generós lle
gat del sogre, la Denver Indepen
dent,aixímateixdedicadaadivulgar
filtracions d’alt nivell. Aquest món
que traspua impuresa, podridura i
una alarmant absència de qualsevol
precepteètic,ocultaenlasevatextu
ra el drama familiar dePip, l’enigma
d’unmelodramaqueinvolucraendi
ferent mesura tots els protagonistes
delanovel∙la,forjaentreellsunteixit
de complicitats que en ocasions re
sulta commovedor com a catàleg de
les misèries que assetgen les criatu
reshumanes,totesellesmésomenys
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dament avançada que elsmargina o
els arrasa, com en el cas dels mem
bres de la desmanyotada comuna
d’OaklandquedónaacollidaaPipen
les primeres pàgines del llibre; tam
bé en ocasions el melodrama d’a
mantsgelososques’encreuen,pares
secrets, mares desaparegudes, filles
idealistesmigbohèmies,noiesenllu
ernadespels fulgorsdelmal i la tira
niapersonificadesenunindividuca
rismàtic, malgrat que tot això i més
estigui sempre ben contat per la
mestriarealistadeFranzen,es torna
feixuc quan omplen pàgines i més
pàgines no totes justificades des del
prismadelsubstancialidelafluïdesa
narrativa.
Amb aquesta impressió m’agra

dariadeixar claresduescoses, sense
entrar en més precisions sobre les
històries col∙laterals que nodreixen
la història troncal de la novel∙la. La

primeraésquecontinuoretentculte
aLlibertat, permi lamillor ficció es
critaperFranzeniunreferentlitera
ri ja indefugible. La segona, quePu
resa deixa veure el domini de Fran
zen sobre els recursos de la tècnica
narrativa que li permet, a través
d’unaestructurarecolzadasobreset
pilars o blocs, construir un formida
blerelatcircularambuninici,unnus
iundesenllaç, l’esquematradicional
delanovel∙lamanipulatperunautor
la saviesadelqual l’erigeixenclàssic
delaficciómoderna. |

JonathanFranzen
Puresa/Pureza
EMPÚRIES/SALAMANDRA.TRADUCCIÓALCATALÀDEFER

RANRÀFOLS IALCASTELLÀD’ENRIQUEDEHÉRIZ.640/695
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Novel∙la ClaraUsón posa a prova el valor dels
seus personatges en una obra variada, intensa i
complexa que ofereix amb lleugeresa narrativa

El cor de
la història
J.A.MASOLIVERRÓDENAS
En cada un dels seus treballs, Clara
Usón(Barcelona, 1961)haanatgua
nyantenintensitaticomplexitat,es
pecialmentatravésde la intel∙ligent
i complexa estructura de les seves
obres. Amb el seu primer llibre
–“una novel∙la dolentíssima”, ens
diu l’autora–, va obtenir el premi
Femení Lumen 1998. A Corazón de
napalm, premi Biblioteca Breve
2009,dueshistòriesparal∙lelescon
dueixen a un final sorprenent. ALa
hija del Este, premi Nacional de la
Crítica 2013, les diferents veus nar
ratives se centren de nou en dues
històries.Unad’elles està basadaen
lafigurad’AnaMladic,filladelgene
ral serbi RatkoMladic, responsable
delamatançadeSrebrenica,el1995,
durant la guerra de Bòsnia, en la
qual van ser assassinades més de
vuit mil persones d’ètnia bosniana
musulmana.
Ara, a Valor les històries es mul

tipliquen. El contrapunt, que al
principi ens resulta massa rígid, es
torna cada vegada més lleuger i
alhora més intens, accentuant més
que mai el caràcter de document
històricqueadquireixvidagràciesa
laforçanarrativa.Hihainvestigació
històrica,peròallòqueinteressasón
els conflictes individuals, marcats
perlarebel∙lió iperlaculpa.El llibre
s’obreamblafigurahistòricadeFer
mín Galán, que, com l’Aureliano

Buendía de Cien años de soledad,
apareix,alprincipidelanovel∙la,da
vantl’escamotd’execució.Esvadis
tingir pel seu valor en la guerra del
Marroc, però detesta la guerra i de
cideix dedicarse de ple a la revolu
ció pacífica. A Jaca, participa en “el
espléndido fracaso de la rebelión”

Clara Usón, fotografiada el 2012 ROSER VILALLONGA

L’AUTORAAClaraUsón
–llicenciada enDret però
dedicada a l’escriptura– li
fascina la literatura russa en
la qual les tragèdies pene
tren en l’aparent normalitat
de les famílies.

L’OBRATres històries entorn
del coratge: una directora
d’una oficina bancària, un
jovemilitar republicà i un
sacerdot en un camp de
concentració de Croàcia.

les claus

bla concentrarse en la seva filla
Mar.Acabadecomplirquinzeanys,
odia lasevamareisomiaserunago
gó.Undels seus plaers ésmaquillar
de dona la foto de Franco que apa
reixalseullibred’història.
Lasegonapartsecentraenelpare

Casimiro, ancià desmemoriat mar
cat per dos conflictes: el sexual i
–tornem a un escenari familiar–
l’enfrontament entre serbis i croats.
Unadelespartsmésintensesdel lli
bre és quan explica a la nena Flor
–enlaprimerapart,amigaíntimade
Mati– la història del seu rellotge
d’or, centrada en la violència brutal
delaguerra.Curiosament,laveudel
sacerdot es confon amb la d’una
nena–aLahijadelEste,Mladicesti
matant lasevafillaquelidiu“fill”– i
l’estrany final trobarà la seva expli
cacióenlatercerapart,onreapareix
Mati, ara amb un noi d’origen liba
nès amb el qual passarà una hores
per siscents euros encara que, es
tranyamentatrets,passenuncapde
setmana explicant les seves vides
que, en el cas de Mati, acaba per
centrarse en la filla que tant l’havia
odiat.
Són molts els llaços subtils que

uneixen les diferents històries:
Francoapareixendiferentscontex
tos; Luis Duch és oncle llunyà de
Mar; els Éssers de Llum uneixen
Galán, Flor i Mar; i només al final
se’nsrevelaperquèMarnoparla.Hi
ha presències sorprenents: Marx i
Bakunin en tanga o santa Maria
Goretti que comparteix llit amb
Duchiunameuca.Sónfreqüentsles
referències al sexe, obscenes, di
vertidesi,enlasevanaturalitat,gens
ofensives. I per damunt de tot és la
lleugeresa narrativa enunanovel∙la
variada, intensa sense caure en cap
alarmismei,dinsdelasevaclaredat,
és també fosca quan necessita
serho. |

ClaraUsón
Valor
SEIXBARRAL.320PÀGINES.19EUROS

les trames ganivets i verins capa
ços d’esmenar qualsevol destí
tort. Fins i tot Dulcinea, desobe
dient, segueix els passos de Don
Quixot, quan aixònoho fa a la no
vel∙la de Cervantes. I descriu am
bients onírics que flirtegen ambel
realisme màgic i on es respira un
aire malaltís pel qual deambulen
foscos secrets i passions prohi
bides.
Hi ha qui diu que encara que al

Brasil nohi vahaverboom, Nélida
Piñón és el boom. Alguna cosa
d’això hi ha... Encara que a Piñón
li envegemsobretot que fos amiga
de la immensa escriptora Clarice
Lispector, una altra gran amazò
nica. |

Nélida Piñón
La camisa del marido
ALFAGUARA. TRADUCCIÓ DE ROSER VILAGRASSA. 162

PÀGINES. 16,90 EUROS

quepreténenderrocarAlfonsXIII.
El rei li nega l’indult i ell demana

llicència per dirigir la seva pròpia
execució. L’home de Galán a Ma
drid és Luis Duch, un senyoret de
bona família. La història paral∙lela
ensportaaconflictesméspersonals
i a una altra època. Se’ns diu poc de
Mati Oliván, perquè el drama sem

Franzen aposta per
lamanera clàssica de
narrar de les grans
obres del segle XIX
amb temesmolt actuals


	1
	LVG201510100095CC.pdf

