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Hervé Le Tellier
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LA MEITAT EVANESCENT /
LA MITAD EVANESCENTE
Brit Bennett

Periscopi / Lit. Random House

Traducció de M. Rubió / C. Milla

408 / 368 pàg. 19,90 / @ 8,99 euros

CUENTOS COMPLETOS
Isaak Bábel

Páginas de Espuma

Diversos traductors

1.224 pàgines

39 euros

L
a sensació és
que la literatu-
ra britànica

més estimulant, atre-
vida i amb voluntat de
trobar nous camins ex-
pressius és en mans
de dones. Entre les
veus indispensables
en aquest camí
d’indagació i
renovació es troben
les de Maggie O’Far-
rell i Ali Smith. La pri-
mera acaba de rebre
el premi National Bo-
ok Critics Circle for
Fiction per una filigra-
na narrativa i estilísti-
ca que comença, però,
per un plantejament
conceptual radical-
ment a la contra: defu-
gir el camí obvi de par-
lar deWilliamShakes-
peare —a qui ni tan
sols se cita pel seu
nom— i el procés d’es-
criptura de Hamlet
per centrar-se en el
seu entorn familiar: la
seva dona Agnes (epi-
centre del relat, desti-
nat a perdurar en la
ment de tot lector i a

ser estudiat per qual-
sevol aspirant a novel·-
lista) i el seu fill Ham-
net. La impecable
composició de perso-
natges —toc sobrena-
tural inclòs— i
l’ambientació a l’Sra-
tford-upon-Avon de fi-
nals del XVI —amb
passatges gloriosos
com el de la
transmissió de la pes-
ta o el trajecte d’una
carta— ens enlairen
cap a un desenllaç col-
pidor que es pregunta
per la forma en què la
creativitat pot reciclar
la tragèdia personal i
ajudar-nos a digerir-
la.

En un estat de
gràcia semblant es tro-
ba Smith, a qui des
dels inicis de la seva
carrera sempre li ha
voltat la idea de desa-
fiar la majoria de les
convencions narrati-
ves, practicant formes
més o menys experi-
mentals d’arribar al
més endins possible
de la psique dels seus

personatges. El seu darrer projec-
te és senzillament titànic (i el su-
port dels segells Raig Verd i Nór-
dica, nomenys encomiables) i on
potser ha esborrat més els llin-
dars entre poesia i narrativa. A
imatge d’Anthony Powell, si bé
des d’interessos i tècniques ben
distants, l’escocesa ha facturat
un quartetmarcat per les estacio-
ns de l’any, reflex de l’estat aní-
mic no només dels personatges
sinó també de la Gran Bretanya
sencera (hi ha qui veu el cicle
com una resposta crítica al
Brexit).

Va obrir el foc Tardor (Premi
Llibreter 2020), la va seguir Hi-
vern (ara en castellà, a Nórdica) i
ara arriba en català Primavera.
Smith va canviant de protagonis-
tes i escenaris per trobar l’encaix

entre els patiments, dubtes i mo-
ments de joia de les seves criatu-
res (amb problemes
d’interconnexió personal i dona-
des a les reflexions en mode flux
de la consciència) i la denúncia
de mals socials, com el mal trac-
te a la població immigrant o les
campanyes de desinformació pú-
blica.

A tot això s’afegeix una sensi-
bilitat extrema per mostrar les
particularitats de cada estació en
la naturalesa i la climatologia. Al
darrer lliurament, a falta d’Estiu,
la regeneració primaveral arriba
a les vides d’un grapat de perso-
nes que travessen unmoment de
confusió i pèrdua del nord. Lite-
ratura per pair amb calma, però
les recompenses sónmés que ge-
neroses.

HAMNET
Maggie O’Farrell

Trad. de Marc Rubió /

Concha Cardeñoso

L’Altra Editorial /

Libros del Asteroide

360 / 350 pàgines

23,95 - @ 10,57 / 11,99

PRIMAVERA /
INVIERNO
Ali Smith

Trad. de D. Udina /

N. García

Raig Verd / Nórdica

280 pàg.

20 / 19,50 - @ 9,99

traduccions

E l punt de partida del Premi
Goncourt 2020 (el jurat es

va obrir a una novel·la que aspi-
ra a entretenir i que empra sen-
se prejudicis mecanismes de la
narrativa popular) el podria ha-
ver signat Damon Lindelof,
una de les ments pensants da-
rrere de sèries com Perdidos o
The Leftovers. Tres mesos des-
prés que els més de 200 passat-
gers d’un avió procedent de Pa-
rís aterressin a Nova York un
cop superada una violenta tem-
pesta, un avió amb les ma-
teixes característiques (inclo-
ent-hi el passatge) apareix en el
cel de Nova York. Davant
d’aquesta duplicació que obre
un forat immens en la nostra
concepció de la realitat, se suc-
ceeixen les crisis col·lectives i
personals. Matemàtic i mem-
bre del corrent literari experi-
mental Oulipo, Le Tellier signa
un deliri controlat, enginyós,
moral i ben divertit.

D es de la reconegudíssima
traducció d’Andreu Nin de

1929, el lector en català no havia
pogut reflexionar sobre la culpa-
bilitat i la possibilitat o no de
redempció portat per l’obsessi-
va ment de l’estudiant Rodion
Raskólnikov, sac de nervis, dub-
tes i grans interrogants existen-
cials des del moment en què co-
met un dels assassinats més
cèlebres de la literatura univer-
sal, el de la vella a qui deu di-
ners. La seva ànima entrarà en
flames: la reconciliació és gaire-
bé impossible entre les necessi-
tats mundanes i els fonaments
cristians. Ara, ambpròleg de l’es-
criptor Francesc Serés, el lector
català pot apropar-se a una
versió que, a diferència de la de
Nin, mostra més intervenció en
l’anàrquica puntuació de l’autor
rus i una valentia a l’hora d’abor-
dar les formes col·loquials de la
parla. Lectura obligada en
temps tan poc morals.

Q uè hi ha millor que donar
suport als missatges i l’es-

forç de conscienciació social del
moviment Black Lives Matter
amb grans novel·les que tractin
el racisme i la manca de drets
igualitaris a través de personat-
ges mutidimensionals, ambició
estructural i voluntat d’estil?
Com abans ColsonWhitehead a
El ferrocarril subterrani i Els
nois de la Nickel, l’afroamerica-
na Brit Bennet explora les feri-
des del color de la pell al seu
país (i li suma una denúncia del
masclisme i una defensa de la
llibertat sexual, compromisos
polítics que li fan perdre el nervi
narratiu i caure en el pamflet) a
través d’una complexa relació
fraternal. La Stella i la Desiree,
dues bessones, fugen de joves
d’un poblet de Louisiana, però
les seves vides no triguena pren-
dre camins divergents marcats
per la forma en què responen a
les seves arrels i la seva raça.

i a més a més...

Tres raons per recomanar-los

Dos exemples de com

sortir dels camins narra-

tius més transitats. Fan

veritables dolenteries

amb l’estructura, combi-

nades amb esclats lírics.

Bona manera de cop-

sar per què arrepleguen

tants premis; entre ells

el Llibreter per a Smith i

el National Book Critics

Circle per a O’Farrell.

Per la fondària de la

mirada sobre dones,

lluny del reduccionisme

de gènere. Psicologies

complexes que desafien

qualsevol limitació.

1.

2.

3.

dues dones

dins EL CAP

CRISTINAMARTÍN (29 anys), professora dematemàtiques a l’IES Torrent de les Bruixes, Santa Coloma deGramenet.
Llibre: Els desposseïts, d’Ursula K. Le Guin. “Fa una reflexió sobre què és allò que ens dona la llibertat”. / m. minocri

Q ui hagi seguit la trajectòria
de l’autor d’El que resta del

dia no pot més que treure’s el
barret davant la seva capacitat
de mutació, del seu talent per
anar renovant lamanera d’enca-
rar i explicar uns mateixos inte-
ressos. Ja sigui un pintor, unma-
jordom, un detectiu, un pianista
o fins i tot un clon, les seves no-
vel·les es preocupen sempre d’es-
brinar qüestions com si les nos-
tres decisions són lliures o defini-
des per forces que ens superen,
com el record modela la nostra
història i, en definitiva, què ens
fa dignes de pertànyer al gènere
humà. Ficat en un camímés abs-
tracte i arriscat des del seu tre-
ball previ, El gegant enterrat, en
el seu retorn a la novel·la des-
prés del Premi Nobel imagina
una robot, cuidadora d’una ne-
na, que intenta desxifrar el com-
portament de la societat, procés
que desvetllarà els clarobscurs
de la naturalesa humana.

A quest llibre és una d’aque-
lles obres tan ambicioses i

treballades que es dirien abans
un servei públic que una mera
tasca editorial, motiu d’orgull
per a qualsevol catàleg que tin-
gui en la preservació d’un llegat
literari crucial un dels seus ob-
jectius. Páginas de Espuma no
només reuneix tots els contes
del també soldat, traductor, pe-
riodista i dramaturg Isaak Bábel
en un sol volum, sinó que hi afe-
geix el conjunt dels seus repor-
tatges, diaris, guions i relats
cinematogràfics. Essent gèneres
tan diferents, es diria que Babel
ho contitza tot. Veu imprescindi-
ble per entendre la barbàrie co-
munista (patí presó i fou con-
demnat amorir afusellat, acusat
falsament d’espionatge i terroris-
me), demana ser recordat abans
com a escriptor obsessionat
amb la cercade fórmules expres-
sives amb què propulsar el relat
a cotes inèdites de modernitat.
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