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Deu haver-hi, per
tots aquells que
llegeixen per en-
cís, una estiba re-
confortant de lli-
bres dipositats en
alguna lleixa, pila

o moble que representen el traç li-
terari del gust particular; llibres
afins que segueixen engrescant l’àn-
sia de viure. Un se’ls mira sovint, re-
memorant l’experiència primera
d’aquella topada transformadora.
Per a un mateix són llibres defini-
tius que tenen el do inequívoc de ser
especials, clàssics personals, sovint
universals, i que es poden rellegir,
una vegada i una altra. Entremig
d’aquests llibres, molts o pocs, sos-
pito que hi ha d’haver Els papers

L’humor incommensurable
de Charles Dickens

pòstums del Club Pickwick, de Char-
les Dickens. Acostumats com estem
a l’exigua pobresa cultural sorprèn
poder celebrar l’extravagància de
tenir a l’abast dues traduccions, ab-
solutament distintes i sensacionals,
d’aquest llibre formidable. L’edito-
rial A Contravent i Traduccions In-
èdites han publicat una nova i me-
ravellosa edició, amb traducció fi-
del de Miquel Casacuberta.

Sabem que Charles Dickens
(1812-1870) tenia l’estranya obses-
sió de guarnir els personatges que
anava sargint amb trets de la seva
personalitat. Els papers pòstums
del Club Pickwick, escrit als 24
anys, no n’és cap excepció. Al meu
parer, el senyor Samuel Pickwick,
amb el seu cap pelat, les ulleres

circulars i el cervell gegantí –capaç
de somoure el món científic amb la
revolucionària Teoria dels Soro-
llets–, és l’encarnació més pura i
noble de la cordialitat humana i la
justícia. De la mateixa manera que
l’inclassificable Sam Weller, el cri-
at del citat senyor Pickwick, és
l’exemple provat del sentit de l’hu-
mor més sorneguer i la lleialtat
més perfecta. Trets esplèndida-
ment dickensians, que l’escriptor
portava ben cordats dins l’ànima,
embolcallats en una notable bor-
rassa de sensibilitat.

El Club Pickwick o Pickwicki-
ans Units és una associació estoi-
ca formada pels al·ludits personat-
ges que ve reforçada per l’inflat se-
nyor Tupman, atrapat i expandit

És ben clar que
no és atzar sinó
intenció el fet que
el primer llibre
d’Andreu Subi-
rats (aquí retocat
i reeditat amb

encert, L’ull entorn), porti per títol
un fragment de vers de les Estan-
ces de Carles Riba. Tal com va con-
fessar-me la senyora Eulàlia, la fi-
lla del poeta, Riba, en privat, podia,
si volia, parlar tortosí, que era la
llengua dels avis. I el cert és que
caldrà situar en la seva dimensió
això que podríem anomenar provi-

La llavor que fa esqueix i l’esqueix paraula
sionalment escola de les Terres de
l’Ebre, de la qual Subirats sembla
ser-ne un dels darrers plançons, ja
en plena eclosió de maduresa.

Estellesià quan supura, apro-
vençalat quan vol, ferraterià quan
pensa i quan riu, villonià quasi
sempre, i de vegades més pur que el
mestre de Paul Valéry, fins i tot
malgrat ell. Penso que la cita de Ve-
nanci Fortunat amb què clou el lli-
bre –fórmula de modèstia– és ine-
xacta. La seva llengua no només es-
tà a l’altura sinó que, en molts mo-
ments, brilla amb tota la
intel·ligència i esponerosa qualitat

que confereix la inspiració, el sa-
ber i l’experiència. Paraula viva,
sentida, polida, i matxucada quan
fa falta.

Galtes de perdiu no és un llibre
que es pugui despatxar amb una
columneta. Són vint-i-quatre anys
de poesia, i fa respecte, i fa goig. En
les tretze planes de l’excel·lent
pròleg de Joan Todó (l’escriptor
revelació de l’any passat, també de
les Terres de l’Ebre) ja s’hi diu gai-
rebé tot, amb saviesa i estil: “[...]
aquest llibre és una gojosa orgia
lingüística. És, també, la convivèn-
cia de l’analogia i la ironia, del xa-

JOAQUIM
ARMENGOL

ELSPAPERS
PÒSTUMS
DELCLUB
PICKWICK
CHARLESDICKENS
TRAD.MIQUEL
CASACUBERTA
ACONTRAVENT
1.174PÀG./28€

GALTESDE
PERDIU
ANDREUSUBIRATS
PRÒLEGDE
JOANTODÓ
LABREUEDICIONS
280PÀG./17€

VÍCTOR
OBIOLS

SAMUEL PICKWICK I EL SEU CRIAT SAM WELLER, DIBUIXATS PER J. CLAYTON CLARKE ‘KYD’

per l’ardor passional del bell sexe;
l’agosarat i esportiu senyor
Winkle, i el poètic i llampant se-
nyor Snodgras. Tots ells disposats
a fer lloança i beneficiar preferent-
ment la raça humana, filantropia a
la qual el llibre dóna vida amb pun-
xegut entusiasme, a través d’unes
observacions que ballen damunt el
caràcter i costums del poble an-
glès. Notes, d’altra banda, autenti-
ficades pel lleial secretari de l’ano-
menat club transcrivint informes
fidedignes generats pels viatges
arrauxats i llurs investigacions.

En realitat és un llibre de memò-
ries, les de Samuel Pickwick, filòsof
atípic, solter, bevedor i aventurer
sense voler-ho, sempre atrapat per la
complexa teranyina mundana; un
teixit eminentment divertit i, encara
que amable, capaç de treure a la llum
la perversitat humana, ja sigui dis-
creta o descordant. Posem per cas:
l’elevada perfídia dels gabinets d’ad-
vocats, negoci lucratiu a càrrec dels
senyors Dodson & Fogg, o l’eixorivi-
da forma d’entabanar clients d’una
bellíssima professió liberal com és la
de serraossos, gairebé dignificada
pels doctors Ben Allen i Bob Sawyer.
¿I què es pot fer davant l’estranya
mutabilitat dels afers humans? De
manera freqüent és l’equívoc el que
provoca la gresca i el fet inesperat; ai-
xí doncs, el Sr. Pickwick i amics esde-
venen víctimes sacsejades d’un o al-
tre atzar, d’un o altre pocavergonya,
posant en dansa un rebombori tro-
nat que acaba il·luminant, de mane-
ra hilarant, el sentit del ridícul més
exemplar, descabdellant un fabulós
humor garneu, que combina la mar
de bé amb l’enjogassada joia d’afron-
tar el món a través d’un topar fervent
amb la contrarietat. Llegint, a cop
calent, hi trobem un sensacional se-
guit d’estampes accidentades i aven-
tures sorprenents: landons trabu-
cats, converses jocoses, trompades
i baralles, caceres catastròfiques, es-
ports relliscosos, trucs d’amants,
àpats esplèndids, presó, embriacs,
denúncies de vídues, casaments,
sornegueria i un amplíssim ventall
de tipologies i caràcters ardents, in-
volucrats i representatius.

En Els papers pòstums del Club
Pickwick hi assaborireu, a més, el
captivador i lluminós llenguatge
dickensià, vivíssim i elegant, en su-
port d’un recorregut vital extraor-
dinari, exemple del que pot donar
de si el fat d’una existència plena
d’aventura i filosofia: diversió a es-
portes, bonhomia i enormes pics
de saviesa.✒

ronisme més polit amb un jocflo-
ralisme mai guardonat. Més apta
per trobar-hi una ètica que per po-
sar-hi etiquetes”. Ningú no ho sa-
bria dir millor, i quan diu etiquetes
podria voler dir igualment ètiques
petites.

No, l’ètica de Subirats és magna,
és la que ens fa pensar, de nou, en
Carles Riba: la jugada és bella a tot
o res, i l’escriptura que ens atrapa
és perquè està feta de vida, “el risc
que salva”. No us perdeu aquestes
llesques de poesia autèntica que hi
ha en Galtes de perdiu: “No pot par-
lar de l’esperit qui no el veu”.✒


