Per a totes les
temperatures
ROBERT SALADRIGAS

Van tot seguit cinc obres de ficció,
curiosament triades de la narrativa
contemporània, que tenen en co
mú, al marge de la seva qualitat in
qüestionable, el fet l’adaptarse a
totes les variants tèrmiques. Senzi
llament són recomanables sense
reserves.

Per a ments sensibles
a l’aventura

Patrick Deville va concebre Pura vi
da. Vida y muerte de William Walker
(Anagrama) en un hostal de Mana
gua seguint el rastre d’un aventurer
nordamericà que va realitzar el
seu somni colonialista de ser cab
dill de masses, presidir un país, Ni
caragua, i morir afusellat. Així De
ville va remoure els agitats solatges
de la història de Centreamèrica i va
ser l’origen d’una manera personal
de novel∙lar gestes col∙lectives que
s’han materialitzat a avui dia valuo
sos títols posteriors: Ecuatoria,
Peste & cólera i Viva. Deville és de

la mena d’ autors els llibres dels
quals creen addicció en ments sen
sibles a les grans aventures indivi
duals i col∙lectives del passat. Puc
certificarho.

Schrobsdorff rau en la naturalitat,
lluny de circumloquis i complexi
tats amb què, al cap del temps, obre
el destil∙lat i colpidor de si mateixa
a la mirada del lector actual.

Per a devots dels records
d’entreguerres

Per a amants del nord

Fa cosa d’un parell d’anys l’autora
alemanya Angelika Schrobsdorff va
assolir les altures del mite amb la
publicació de la novel∙la Tu no ets
una mare com les altres, un cop tor
nada a Berlín després d’anys d’ha
ver viscut a Israel esposa del direc
tor de Shoa (1971). Al cap de poc
temps va morir, i ara
apareix Els homes/Hom
bres (La Campana/Periféri
ca & Errata Naturae), en
què la protagonista Eve
lyn Clausen, filla de pare
alemany i mare jueva,
prossegueix la recons
trucció dels seus anys de
formació com a dona en
plena esplendor nazi i en
un país singularment
conflictiu com Bulgària.
Una vegada més l’atractiu
de la narrativa de

Imatge d’un nen llegint al peu del mont Whitney (Califòrnia)

profunditat veritablement excep
cionals. Lindgren en té prou amb
un nombre limitat de pàgines
(menys de duescentes) per parlar
amb freda precisió dels abismes de
l’espiritualitat humana en un terri
tori remot, potser imaginari, però
de totes maneres molt incert en la
cultura nòrdica, on es destil∙la un
bon aiguardent. Desassossega, pe
rò enganxa.

Per a fascinats per
les històries senzilles

Fa molt que vaig descobrir l’exis
tència d’un autor suec excepcional
i en certa manera estrany que va
ser Torgny Lindgren (19382017) i
ara, després de llegir Aguardiente
(Sexto Piso) –i submergirme a les
seves pàgines–, segueixo con
vençut que Lindgren és un dels
grans narradors de relats curts que
han sorgit de les literatu
res del nord d’Europa. El
sobtat retorn de l’octoge
nari pastor Olof Helmers
son a un poble del nord
de Suècia que en la seva
joventut va evangelitzar,
que avui és habitat per di
funts i on ell pretén divul
gar els motius del seu ac
tual ateisme, és, entre la
paradoxa, l’ambigüitat, el
cinisme i l’absurd –han
convertit la capella en un
casino–, d’una extensió i
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Una selecció de llibres que s’adapten a totes les variants tèrmiques; des del fred
nord d’Europa amb Torgny Lindgren i el seu ‘Aguardiente’ fins a la càlida
Costa Oest dels Estats Units amb ‘Deja que te explique’ de Shirley Jackson
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Les històries que va explicar en els
seus pocs anys de vida (48) la nar
radora californiana Shirley Jackson,
en gran part recollides al vo
lum Deja que te explique (Minúscula).
Al marge del seu conte més cè
lebre, una rara joia històrica del
gènere que titulà La lotería va apa
rèixer imprès a The New Yorker el
1948, va promoure un escàndol i
simultàniament va ser catapultada
a la categoria de referent, Jackson,
al cap i a la fi esposa d’un professor
universitari i mare de quatre
fills, tenia la virtut de poder escriu
re amb sentit de l’humor i del matís
sobre qualsevol cosa que li passés
pel cap, des d’un sopar familiar en
un restaurant local sobrecarregat
de sarcasmes fins a revelar de qui
na manera construïa les seves con
ferències. Un té la impressió que
res no es resistia als ulls escodri
nyadors de Shirley Jackson i a la
seva destresa expressiva. Una feliç
recuperació editorial que de cap
manera no ha de ser desaprofitada
pels lectors.

Per a provincians encantats

Recorden Kent Haruf (19432014),
l’autor de Colorado a qui se li diag
nosticà un càncer terminal i en els
darrers mesos de vida va escriure
una petita i deliciosa novel∙la, Nos
altres en la nit? Ara s’edita Capves
pre/Al final de la tarde (Periscopi/Lite
ratura Random House), segon volum
de l’anomenada Trilogia de la Plana
(el primer llibre va ser Cançó de la
plana). Amb la seva perícia habi
tual Haruf torna a la vida quotidia
na del poble imaginari d’Holt i nar
ra, senzillament, una cosa tan difí
cil com és la vida corrent en un
poble, embafat pel seu provincia
nisme, en què l’únic que succeeix,
el més vulgar i tediós de la grisor de
la gent grisa només cobra un relleu
inesperat gràcies a la prosa amb
què Kent Haruf modela un paisat
ge sorrenc que només li pertany a
ell, com la Santa María de Onetti o
el comtat meridional de William
Faulkner. Però cal tenir present
que Haruf és fruit de les terres pla
nes de Colorado i no extreu les des
cripcions de la seva imaginació si
nó de la seva ànima secular: són vi
vències. Vet aquí l’autenticitat que
traspuen les seves creacions, co
mençant per aquella meravella
pòstuma que va ser Nosaltres en la
nit. Després de morir, la narrativa
d’Haruf va aconseguir la justa
grandesa que en vida tenia més que
merescuda. |

