
I Dos lliires ens obren les portes del món d'Ali Srnith, que saboteja convencions literaries 

Energia, celebració, textures 
.enlbm- sempre d'un espent interrogatiu, 
El professor de literatura Mihael ludic i festiu. "Lagent tendeix a as- 
Smart de The accidental comenca sociar el modernisme amb la h c -  
cada c m  academic escrivint a la , turail'abskcia, quan enrealitat és 
pissarra una citació de Guillaume -a c e l e w ó  de l'existencia", va 
Apohaire: "La font d'energia declarar al diari The Guardian. A 
més moderna: la sorpresa.!". Y la més d'obrir L'accideritaI amb un 

, sorpresa!, entesa com a sabotatge personatge d w a n t  amb una mi- 
sistematic de les cogvencions y- nuaositat imposible les circnms- 
ratives i formals dels &nere ite-- @mies del moment dela seva con- 
raris, bé podria ser la di+-a qued i  cepció, entre lesgosadies que s'ha 
Smith (Invemess, 1962) exdama permk hatra~at  un joc de miraHs~ 
cada vegada que  aborda.^ nova entre un pintor de frescos renai- 
obra, segurament amb el  ~ t e i x  x+stes í una adolescent d'awi a 
convenciment que posen . els How to be both (hi ha traducció al 
membres de la Casa Barathe0n.m catala, Com ser-ho alhora, a Raig 
la seva "Nostra és 1% fúria". La w Verd), reforcant la simetria amb 
cent traducció al catala de ia terce- dues ediaons diferentsaPmercit 
ra novella de Pescocesa, L'acci- andes, en les quais s'invertia l'or- 
dental, (hi ha versió en castelli, dc de cada relat; o retratar una 

b&eja de sant i Forres Gump a 
través de quatre personatges peri- 
ferics a There but for the, un d'eiis 
afectat dedem.kcia i un altre que 
rep &tges d'ultratomba de la 

ues-_iueh 
, - -.>, . -  . . .  . una:j&d*aob* 
un ' w, 
y--+* !al Castena, 

conjimt,& r d a ~  ~ ~ 

Les sincro~es editorials ,b 
permes. que el lector pugui accedir 
a l'univers desafiador i intransferi- 
ble d'Ali Smith, o retrocedii si jahi 
esta familiaritzat Der un aitre ca- 

Accidental, a Alfaguara), guanya- 
dora del Whitbread Award i fina- 
lista del Man Booker Prize i de 
POrange Prize el 2005, permet 
capbussar-se en una M r i a  tan 
pertorbadora i desconcertant tant 
en el que -una misteriosa desco- 
neguda esquerdaun nudi familiar, 
o la p e l . l í d  Teorema de Pgolhi 
portada al camp de Norfok- com 
en el com -flux de vens que amo- 
ments es tomen indistingiile~~ir- 
mpaó de versos i símbols mate- 
matics 
Smith no va acabar el doaorat 

sobre el modernisme amen& i u- 
landes a Cambridge, perb Pafany 
avantguardista del seu objecte 
d'estudi ha recorregut tota la seva 
producció, que inclou també poe- 
sia, teatre i contes. El seu afany per 
posar en dubte les fórmula de re- 
presentació rnés convenaonals en 
la construcció &una historia neix L'esaiptwa Ili Snil 

mí: la traducció ai castelli del seu 
primer conjunt de da t s ,  Amor li- 
bre (1995). Uns i altres hi tróbaran 
una esuiptora rnés domesticada, 
on l'exploració de vetes esíiüsti- 
ques trincadores i jacimentsmen- 
tals inauietants es ~rodueix més 
amb c6mptagotes, optant per una 
aproximaaó menys punyent a te- 
mes que impregnaran larestade la 
seva feina, cas de la sexualita<l'ai- 
tre, lamaiaitia, i'obsessió, la mort.. 
Ara bé, quan arriben aquelles dis- 
torsions premo~tbries, la sorpre- 
sa!, com l'encreuament entre roba 
interior i electricitat a De doblar y 
desdoblar o elfetitxisme maiaitis 
amb Pactor River Phoenix a Terro- 
nfico, les pagines es tenyeixen 
d'una boirafreda que anuncia l'ar- 
ribada d'una autora genial. Men- 
UÓ a part mereix el relat colossai 
Lectura del dío, on una dona que 
ha tallat amarres amb el món M 

arrencant i escampant les pagines 
dels lliires que ya llegint i aixi: 
"Hay poemas en desagües y aican- 
tarillas, debajo de los raíles de los 
trenes,' páginas de novelas en las 
aceras, en los supermercados, pe- 
gadas en los pies de la gente o en 
las ruedas de sus biciso de sus co- 
dies; hay poemas en el desierto". 

1 pensin que el miilor encara ha- 
via d'anibar. 1 
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