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33 Martin Amis descriu amb tot luxe de detalls l’horror als gulags de l’època estalinista.
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‘BEST-SELLER’ EL ‘MITE SCARLETT’

POESIA VERSOS DE KAPUSCINSKINOVEL.LA AMIS, DE NOU CONTRA L’ESTALINISME

R yszard Kapuscinski (Pinsk,
Polònia, 1932 - Varsòvia,
2007), mestre del perio-

disme, que com a tal va merèixer
el premi Príncep d’Astúries de co-
municació i humanitats (2003),
demostra en la seva poesia, ara
recollida a Poesía com-
pleta, que tota verdade-
ra escriptura és una
forma de consciència,
una font que projecta
la llum sobre les coses,
més enllà dels gèneres.
Perquè Kapuscinski és
un autor en què els te-
mes capitals no porten
a una simple subjecti-
vitat sinó a un endin-
sar-se en l’ésser. No aliè
al silenci aspre que
Czeslaw Milosz cultiva
en els seus poemes ni a
la nuesa de Tadeusz
Rózewicz, l’obra poèti-
ca d’aquest reporter de
la sorpresa interior té
el seu centre en el llibre Leyes na-
turales (2006), els poemes del qual
semblen desmuntar minuciosa-
ment els elements que han fet de
l’home modern una il.lusió. Parla
de la lluita «entre la creación y el
exterminio», de la dificultat del
camí, estret com ho és el sender
del Gólgota, en què «no caben dos

personas» perquè «todos tienen que ir
solos».

El pas per la poesia de Kapuscins-
ki arriba a una estranya visió –¿sen-
sació?– del que fa mal i d’una reali-
tat que és testimoni nostre, i no a la
inversa. L’autor parla al lector des de

la paradoxa que signifi-
c a e x i s t i r n e g a n t
l’existència, i de la con-
tradicció que aflora en
el moment en què un
es descobreix negant-se
a si mateix. En molts
dels seus versos exis-
teix un desig de buit,
d’explicar les coses si-
lenciosament –«¿Quizás
lo más grande/ se diga
con el silencio?», com si
no pertanyéssim al
llenguatge, sinó a l’ori-
gen encara no codifi-
cat. Sembla que vulgui
escoltar els rumors del
dia inaugural de les co-
ses, estar en «una segun-

da Arca de Noé», amb la qual navegar
fins al final dels seus poemes, quan,
ja malalt, diu forçar la vista per veu-
re una forma nítida, la que es troba
en la imaginació i no pas a l’ho-
ritzó.

U
n tendeix a pensar que el
millor llibre sobre l’Holo-
caust el va escriure l’italià
Primo Levi, no només per-

què ho va fer sense sucumbir a la na-
tural condescendència de la literatu-
ra de l’experiència, sinó també per-
què no va cedir als tuls de la metàfo-
ra. El seu relat en Si això és un home
era auster, clínic, gairebé tan inevi-
table com un comunicat de guerra
expedit des de l’altre costat de la
mort. Levi ve al cas al parlar d’un al-
tre Holocaust, el dels gu-
lags estalinistes, descrit
amb tot luxe de detalls
pel britànic Martin Amis
(Oxford, 1949) a Casa de
trobades, una novel.la a
la qual, en la meva opi-
nió, li sobra una mica de
retòrica. Una retòrica
que enalteix i subratlla
en excés el que tota no-
vel.la sobre l’extermini i
la supervivència ha
d’atacar des de l’interior
del llenguatge, des de la
seva despullada substàn-
cia: aquell horror que co-
bria la boca de Liv Ull-
mann al film Persona o
que omplia la boca de
Marlon Brando a Apoca-
lypse now. L’horror que
desperta davant la imat-
ge de l’horror.

El portaveu d’aquell horror dupli-
cat és el narrador que no té nom,
que, sent ja vell, aprofita el seu viat-
ge de tornada cap a les ruïnes del gu-
lag per, via epístola, explicar-li la
història del seu confinament a la se-
va fillastra Venus. La veu d’aquest
narrador aglutina tot el coneixe-
ment sobre la Rússia estalinista que
l’autor britànic va acumular a l’es-
criure el seu irregular Koba, el temi-
ble (2002), un assaig en forma de
vòmit que és el perfecte company de

pupitre de Casa de troba-
des.

És la seva una veu por-
tentosa, èpica en la seva
refinada utilització del
llenguatge, gairebé in-
distingible de la del seu
germà Lev, poeta no gai-
re agraciat que acaba es-
crivint-li una carta per
explicar-li el que va sen-
tir la primera nit en què
es va ficar al llit amb Zo-
ya, la seva dona, a qui no
veia des de feia vuit anys
i que era, també, objecte
de desig del narrador. La
mateixa veu, la d’un
Amis que aconsegueix
ser fidel a si mateix sent
fidel a la tradició li -
terària de Rússia, és la
que inunda tota la no-
vel.la, convertint-la en

un artifici tan exquisit com discuti-
ble.

El triangle amorós sobreviu a tot
el relat: una vegada fora del gulag, a
l’URSS de Nikita Khrusxov, els tres
personatges continuen fent tot el
possible per subsistir a un ecosiste-
ma on la repressió, el saqueig i el
mercat negre són moneda de canvi.
El fracàs i a la vegada la persistència
d’aquell amor són l’acte de resistèn-
cia contra un país que segueix com-
portant-se de la mateixa manera que
en l’època de l’estalinisme: no per
atzar Amis situa l’inici de Casa de
trobades el dia en què un comando
de terroristes txetxens segresten una
escola del sud de Rússia, actualit-
zant d’aquesta manera la magnitud
del desastre.

Disgregats del triangle, queden
els dos costats idèntics però dife-
rents, els dos germans que s’odien i
que s’estimen. Lluny del camp, l’es-
til d’Amis es calma, abraça més càli-
dament la tragèdia íntima de l’amor
fratern, s’allibera per fi de la descrip-
ció tremendista del que no pot ser
res més que tremend, i ingressa en
la nòmina de novel.listes que es-
criuen millor quan inventen que
quan estan indignats per una reali-
tat que els (i ens) supera, i que es
veuen obligats a sublimar.

R es més temptador, peri-
llós i alhora comercial-
ment atractiu que seguir

l’estela d’un mite i més si aquest
és Allò que el vent s’endugué, la no-
vel.la de Margaret Mitchell porta-
da al cine el 1939. Ho
va fer amb èxit Alexan-
dra Ripley amb Scarlett
el 1991. Ara els hereus
de Mitchell han auto-
ritzat a Donald McCaig
(Butte, Montana, 1940)
que doni vida a l’home
q u e , e n c a r n a t p e r
Clark Gable, va pro-
nunciar aquella memo-
rable frase: «Franca-
ment estimada, m’im-
porta un rave».

La novel.la Rhett Bu-
tler arriba precedida
d’èxit i de polèmica, ja
que els seus detractors
prefereixen conservar
el misteri al voltant del
personatge i del seu
famós somriure entre
cínic i captivador. La se-
va lectura desperta sen-
sacions contraposades. D’una
banda, la curiositat de saber com
es planteja l’autor la vida de Bu-
tler i, de l’altra, la impossibilitat
d’abstreure’s i veure-la com una
història independent. El fet que
el protagonista sigui Butler li

dóna morbo, a més de més ganxo
comercial, però no li permet ser una
obra autònoma, separada del mite.
Mantenir la distància i allunyar el
llibre del seu predecessor permet
trobar una obra ben ambientada i

que dibuixa amb habi-
litats i coneixement
l’època que retrata.

McCaig sap impri-
mir al relat una veraci-
tat i una agilitat que
s’agraeixen. Ha escrit
un llibre que pot ser
un èxit de vendes i que
si bé no satisfarà els se-
guidors acèrrims de
l’original que preferei-
xin mantenir l’aura
misteriosa de Butler, sí
que atraparà els que
s’hi acostin sense pre-
judicis i amb ganes de
llegir una història en-
t r e t i n g u d a . U n a
història que té l’al.li-
cient de buscar punts
de contacte amb el per-
sonatge original, el que
va replicar a Scarlett

O’Hara després de dir-li ella que ell
no era un cavaller: «Ni vostè una da-
ma. No s’ofengui. Les dames no te-
nen cap atractiu per a mi».


