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Elizabeth Strout
ELS GENMANS BANGESE

Portland, 6 de gener de
r 956.
Va estudiar Dret ¡

Gerontologia a la
Universitat de Syracuse.
Posteriorment, es va
traslladar a Nova York on
va començar a publicar
contes en diverses revistes
literàries. Ha treballat com
a professora del Màster

d'Escriptura Creativa a la Queens University de Charlotte
(Carolina del Nord).
L'any 1998 va publicar la seva primera novel.la, Amy &
tsabelle, gràcies a la qual va guanyar el premi de Los Angeles
Times per a primeres novel .les, de I'any I 999, i va ser finalista
als premis Pen/Faulkner i Orange, de I'any 2000. Vuit anys més
tard va publicar Abide with Me que va esdevenir un bestseller.
La següent novel .la que va escriure Olive KitteridQe, va ser
guardonada amb el Premi Pulitzer d'Obres de Ficció, I'any
2009, i el 2010 va obtenir el Premi Llibreter a Catalunya. El

2013 va publicar The Burgess Boys, el 201 6 My Name ls Lucy
Barton I el 20l7Ançhing ls Possible.

Glub de Lectura - B¡blioteca Sant Bartomeu



Una de les meves lectures d'aquest est¡u
ha estat Els germans Burgess, publicat
amb encert pels amics d'Edicions de
1984. En el seu moment ja van creure en
la prosa d'Elizabeth Strout i van publicar
l'Olive Kitteridge. Premi Llibreter 2010 ¡

ara ens serveixen un dels plats forts de
la tardor.
Els germans Burgess és d'aquells llibres
que només acabar-lo saps que trobaràs
a faltar els protagonistes i les seves
vides. Strout, esplèndida de nou després
de l'Olive, torna amb molta força per

explicar-nos la història de tres germans, en Bob, en Jim i la
Susan que de ben pet¡ts perden el pare en un accident
desafortunat amb el cotxe la "culpa" del qual recau durant
anys en en Bob. Els germans creixen i la vida empeny els dos
homes a la ciutat de Nova York mentre la germana es queda a
f'estat de Maine, on es casa i té un fill, en Zach, anys més tard
el marit la deixa i ha de pujar tota sola el fill amb moltes
dificultats.
En Zach esdevé el protagon¡sta de la novel .la i de les vides
dels tres germans que es veuen obligats a retrobar-se
després dels anys arran de l'incident que I'adolescent provoca,
fa rodolar un cap de porc a dins la mesquita del poble on
viuen. La comunitat somali que té cura de la mesquita se sent
fortament agredida per aquest fet i el que en principi és
només una broma d'un adolescent, que no sap ni tant sols per
què ho ha fet, esdevé un conflicte racial. Els defensors dels
drets humans s'activen en suport a la comunitat somali,
porterl a judici a en Zach i la Susan es veu obligada a recórrer
als seus germans advocats perquè I'ajudin.

D'una banda, això serveix per acostar els germans si més no
perquè tímidament es parlin i recuperin una relació malmesa
pel pas del temps. Serveix per descobrir que la vida d'en Jim, el
gran triomfador, és buida i amb alguna cosa a dins que el
turmenta. Serveix perquè en Bob descobreixi que no és l'idiota
de la família i perquè la Susan es redescobreixi com a dona, tot
amb el procés i eljudici d'en Zach com a teló de fons.
El procés evidencia la fractura d'una societat entre, d'una
banda, els que pensen que el país fa massa per acollir els
nouvinguts i de I'altra, els que creuen que tota ajuda és poca.
Tenim la comunitat somali que arriba a Maine fugint del sud
dels Estats Units, fugint de l'èxode, dels camps de refugiats i

de I'horror que els ha tocat viure i arriben a un país que espera
que I'endemà es posin la mà al cor quan soni l'himne nacional.
Un llibre que retrata la solitud de les persones, la buidor que
poden sentir i sobretot evidencia que la tristesa no té color de
pell, no és blanca ni negra, sort que el poder d'una mirada
entre en Zach i el cap de la comunitat somali ens recorda que
encara hi ha esperança.
Strout ha tornat a fer un exercici literari excel . lent, molt i molt
recomanable. Àgil, fresc i irònic alhora que molt punyent i

incisiu.
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Setembre, 2013

"We want to know, I think, what it is like to be
another person, because somehow this helps
us position our own self in the woild. What are
we without this curiosity?"


