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SETEMBRE 

Una família exemplar 
Genís Sinca 

Amb la presència de l’autor 

En nadar-dos-pájaros 

Aquesta novel·la protagonitzada per un jove estudiant 

que s'ocupa en el que ell mateix anomena «literatura 

de temps d'oci», escrivint una novel·la. Aquesta versa 

sobre un autor que emprèn l'escriptura d'una novel·la 

moralitzant, però els personatges es rebel·len a la tra-

ma perpetrada per l'escriptor i es decideixen a escriure 

al seu torn una novel·la diferent de la imaginada pel 

seu creador. 

Per si tot l'anterior no fos suficient, O'Brien és capaç 

d'afegir un nou embolic: Dermot Trellis, l'autor que 
intenta escriure la novel·la moralitzant, considera inne-

cessari crear personatges nous per a la seva obra i 

decideix servir-se de altres ja existents, les caracterís-

tiques s'adaptin als rols que necessita. 

En nadar-dos-pájaros , creadors i personatges acaben 

per relacionar-se entre si . 

És un llibre tan sorprenent i original com el seu propi 

títol: tan incomprensible per al lector espanyol com ho 
és per a l'anglès. Aquesta novel·la està considerada 

una de les obres mestres de la narrativa del segle XX i 

És literatura en estat pur. Una sàtira, una comèdia, 

una farsa, un truc de màgia, ... tot això, i més, és 
aquesta novel·la.  

És difícil intentar descriure aquesta novel·la de no-

vel·les de novel·les de novel·les ... O'Brien juga amb el 
lector i amb la literatura, assumeix la seva condició 

(com a escriptor) de creador de veritats, de mag que 

converteix l'irreal en real , la mentida en veritat, la 

falsedat en autèntic, el novel·lat a veritable, per      
confondre'ns en el seu paper de déu sobre la creació i 

la mort, el comptat i el callat.  



Beckett i James Joyce, qui, ja pràcticament cec, 
llegia les seves novel·les amb l'ajuda d'una lupa. 

Joyce va dir d'O'Brien i de En nadar-dos-pájaros: 
«Un escriptor autèntic, amb el veritable esperit 
còmic. Un llibre realment divertit ». 

En el llibre El cànon occidental, del famós crític 
literari Harold Bloom, apareixen El Tercer Policia i 
Crònica de Dalkey com dues de les obres més 
importants de la literatura en llengua anglesa. 

 

Obra 

• 1939: At Swim-Two-Birds. En Nadar-dos-
pájaros.  

• 1941: The poor mouth. La boca pobre.  

• 1961: The Hard Life: An Exegesis of 
Squalor (La vida dura: Una exegesis de la 
sordidez). La vida dura.  

• 1964: The Dalkey Archive. Crónica de Dalkey.  

• 1967: The third police. El tercer policía. 

• 1973: Slattery's sago saga. La saga del sagú 
de Slattery.  

 

 

 

Si t'agrada llegir i compartir de forma 

distesa les emocions que et desperta la 

lectura amb altres lectors i lectores i 

sovint amb els autors,vine al Club de 

Lectura de la biblioteca Marcel·lí 

Domingo de Tortosa. 

  

 

 

Flann O'Brien (Brian 
O'Nolan, Strabane, 

Tyrone, 1911 - Dublín 
1966).  

Escriptor irlandès. És 

considerat una de les 
figures més importants 

de la literatura irlandesa del segle XX. 

Va estudiar literatura celta a la Univerity 

College de Dublin i va realitzar la seva tesi 
sobre La naturalesa a la poesia irlandesa.   

 Va treballar per a l'Administració Pública des 

de 1935 fins a 1953. Va escriure novel·les, 
articles, contes i obres de teatre. En els seus 
articles retratava amb un estil mordaç la 

política del seu temps. 

També va col·laborar durant 26 anys en l'Irish 
Times . 

Pel fet de ser funcionari es veié obligat a 
adoptar pseudònims Flann O'Brien per a les 
seves novel·les en anglès i, generalment, el 
de Myles na Gopaleen per a la seva obra en  

irlandès i articles de premsa, entre altres. 

El seu estil i l'argument dels seus llibres són 
molt   originals  i  van  ser  lloats  per   Samuel  

Flann O'Brien 

 


