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na pel·lícula com Austràlia, de Baz Lurh-
mann, planteja indirectament una pregun-
ta sobre el veritable sentit de les aventures

èpiques en un món on l’èpica ha estat posada en
crisi. Des dels anys setanta, el cinema americà ha
après que els relats èpics ja no podien evocar me-
lodramàtiques històries d’amor en temps de guer-
ra i que en un món en què l’aventura no és possi-
ble, l’única èpica viable es trobava en els espais
siderals –La guerra de les galàxies– o en la terra
mítica –El senyor dels anells–, més enllà d’això
no hi havia res més que el desert. En formular la
qüestió, Baz Luhrmann sap que l’única manera
possible d’afrontar l’èpica passa pel distancia-
ment, el refregit, la ironia i la megalomania. Aus-
tràlia neix de la voluntat de combinar totes aques-
tes qüestions per dur a terme un espectacle impos-
sible que barreja amb molta honestedat el ridícul
amb la grandiloqüència i la desmesura amb la lu-
cidesa.

D’entrada, hem de considerar que Austràlia no
és una pel·lícula excessivament llunyana de Molin
Rouge, malgrat que la seva factura sigui menys bri-
llant i el seu to iconoclasta estigui més controlat. A
Moulin Rouge, Luhrmann partia del melodrama
clàssic –La dama de les camèlies– per construir un
musical anacrònic que posava en crisi tot el gènere
musical i s’interrogava sobre el seu futur. A Austrà-
lia, el punt de partida no és altre que el western. Du-
rant la seva primera hora trobem tot un seguit d’ele-
ments que ens recorden algunes peces claus del gè-
nere, des d’Horitzons de grandesa fins a Riu Ver-
mell. La noia de l’est s’instal·la en territori salvatge,
els ramaders estan enfrontats per l’aigua i el territo-
ri, els ramats de bestiar han de travessar una terra
erma i el viatge esdevé una clara aventura iniciàti-
ca. En aquest protowestern hi ha, però, un element
inquietant: la presència d’un nen mestís. El jove
aborigen de pare desconegut no triga a convertir-se,
com el Natty Bumpo de L’últim dels mohicans, en
una mena d’heroi fundacional, viu entre els salvat-
ges i els blancs i seu mestissatge esdevé símbol
d’un país on el seu futur ja no pot passar per l’ex-
plotació racial i el domini, sinó per la barreja de ra-
ces. El país no és els Estats Units, sinó Austràlia. En
traslladar el western a terra australiana, Luhrmann
sembla reivindicar la necessitat d’un relat mític
fundacional per una terra que no té cap vell relat en-
tre les arrels del propi país.

El desarrelament d’Austràlia com a territori, el
domini anglès i la marginació dels aborígens ser-
veixen d’excusa per passar del western cap al relat
èpic de grans dimensions. En un moment donat
d’Austràlia, Drover –Hugh Jackman– surt a ballar
amb Lady Ashley –Nicole Kidman–, i en el trans-
curs del ball sembla com si la parella es transformés
en Rhett Butler i Escarlatta O’Hara, els protagonis-
tes d’Allò que el vent s’endugué. La transformació
és significativa, ja que el conte de l’oest es transfor-
ma en un gran melodrama en què les dimensions
èpiques venen determinades per com una força ma-
jor  –la guerra– destrueix un món –la ciutat austra-
liana de Darwin–, separa els protagonistes però for-
ça el destí perquè els uneixi, perquè allò destruït re-
neixi de les cendres i perquè se solidifiquin els fo-
naments d’un país. Austràlia vol dur a terme tots
aquests gestos, però no ho pot fer des de la conven-
ció, sinó des de la ironia, potser perquè la certesa
que per a Austràlia no hi ha èpica possible, tot ho
determina.
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New Directions, la mítica
editorial que va publicar
els primers llibres de Wa-
llace Stevens, William
Carlos Williams o Dylan
Thomas, va ser la primera
empresa nord-americana a
apostar per la prosa torren-
cial de Roberto Bolaño
traduint, el 2003, el mateix
any de la mort de l’escrip-
tor, Nocturno de Chile
amb una faixa publicitària
signada per una aliada in-
esperada, Susan Sontag,
que ja aleshores anunciava
al lector que es trobava da-
vant «el més influent i ad-
mirat novel·lista en llen-
gua espanyola de la seva
generació». Va caldre, pe-
rò, que passessin quatre
anys i que hagués aparegut
també la versió anglesa
d’Estrella distante perquè
el públic dels Estats Units
estigués preparat per a
l’impacte que suposaria, el
2007, el descobriment de
Los detectives salvajes, de
la traducció de la qual ja va
fer-se càrrec una de les
grans cases editores del
món anglosaxó, Farrar,
Straus & Giroux, la matei-
xa que aspira ara a confir-
mar el fenomen Bolaño
amb la majestuosa pirueta
pòstuma que planteja
2666, traduïda per Natas-
ha Wimmer. The savage
detectives ja va aconseguir
filtrar-se en la llista dels
millors llibres de l’any de
The Washington Post, pe-
rò potser pocs esperaven
que el mateix autor, un es-
tranger ben mirat i, per si
no n’hi hagués prou, a so-
bre mort, revalidés el títol
l’any següent i amb una
obra més complexa i exte-

nuant encara. Que l’èxit de
Bolaño ja és imparable ho
va demostrar la ubiqua
Oprah Winfrey, la influent
estrella televisiva, que,
abans que la traducció de
2666 arribés a les llibre-
ries, va manifestar públi-
cament que haver tingut
les proves del llibre a les
mans l’havia fet tan feliç
com a una criatura poder
fullejar l’última entrega de
Harry Potter. Encara que
la comparació sigui literà-
riament pobríssima, a l’al-
tura d’una icona de la cul-
tura de masses, comercial-
ment ha tingut efectes ful-
minants i algun de demen-
cial: des que va sortir a la
venda, el 18 de novembre
passat, s’han exhaurit els

més de 75.000 exemplars
de la primera tirada, però
el més inquietant és que el
nou agent literari de l’obra
de Bolaño als Estats Units,
el temut Andrew Wylie, ha
començat a fer propagan-
da d’una altra novel·la in-
èdita de l’escriptor xilè, El
Tercer Reich, de l’existèn-
cia de la qual pocs tenien
notícia.

Mentrestant, però, 2666
segueix el seu curs impa-
rable per consagrar el seu
absent autor: la revista Ti-
me l’ha coronat com la mi-
llor novel·la publicada el
2008 als Estats Units, The
New York Times l’ha col-
locat entre les cinc millors,
al costat de les de Toni
Morrison i Steve Millhau-

ser, i Los Angeles Times o
The Economist li han dedi-
cat ressenyes tan elogioses
que ja s’ha comparat el seu
descobriment amb el que
va suposar la traducció per
primera vegada a l’anglès
de Cien años de soledad.
De fet, a la pàtria mundial
del relat curt, l’únic incon-
venient que els crítics
s’atreveixen a fer al llibre
és la seva extensió, 898 pà-
gines, una desmesura, i
només per animar el lector
a fer-hi el cor fort, com
proposa el crític Jonathan
Lethem: val la pena em-
boscar-s’hi i anar-se tra-
ient el barret d’admiració a
cada capítol, fins a llançar-
lo finalment a l’aire de fe-
licitat.

Bolaño fa les Amèriques
La traducció de «2666» és escollida entre les cinc millors novel·les de l’any
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● Fa tan sols un mes que es va posar
a la venda als Estats Units, i 2666, la
colossal novel·la pòstuma de Rober-
to Bolaño, ja ha estat encimbellada

EVA VÀZQUEZ / Girona pels crítics de The New York Times
com un dels cinc millors títols publi-
cats el 2008 als Estats Units, tan sols
un any després que la traducció de
Los detectives salvajes figurés tam-

bé a la prestigiosa llista, en un cas in-
sòlit de veneració d’un autor llati-
noamericà que molts ja han compa-
rat amb la que al seu dia va despertar
Gabriel García Márquez.

● La 46a edició del con-
curs de cant Francesc Vi-
ñas aplegarà 412 partici-
pants de 49 estats del 7 al
18 de gener. El jurat està
format per la mezzosopra-
no Teresa Berganza i la so-
prano australiana Joan Su-
therland, a banda de repre-
sentants del Gran Teatre
del Liceu de Barcelona, el
Teatro del Maggio Musi-
cale Fiorentino de Florèn-

cia, el Teatro Real de Ma-
drid, el Metropolitan Ope-
ra House de Nova York, la
Royal Opera House Co-
vent Garden de Londres, la
Deutsche Oper amb Rhein
de Düsseldorf-Duisburg,
l’Opéra National de París i
el Teatro Alla Scala de Mi-
là. Alguns d’aquests tea-
tres ja han estat seus de les
eliminatòries prèvies.

El Conservatori Muni-
cipal de Música serà la seu

de les proves eliminatòries
i la prova final es farà el dia
16 al Liceu amb la procla-
mació dels guanyadors.
S’atorguen sis premis ofi-
cials, 12 d’especials i 17
d’extraordinaris, per un
valor total de 85.700 eu-
ros. L’Ajuntament de Mo-
ià (on va néixer Viñas) dó-
na, a més, un premi al mi-
llor cantant català.

El dia 17 Berganza i
Aragall oferiran un con-

cert al Foyer del Liceu i fi-
nalment el dia 18 els gua-
nyadors cantaran al Liceu.

L’acte inaugural es farà
el dia 10 a l’Ajuntament de
Barcelona. El pregó el pro-
nunciarà el senyor Joan
Francesc Marco, director
general del Gran Teatre
del Liceu i la soprano Da-
niela Dessì i el tenor Fabio
Armiliato oferiran un reci-
tal acompanyats al piano
per Marco Boemi.

El concurs de cant Viñas aplega més de
quatre-cents participants de 49 estats
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