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arallegim

Michal Witkows-
ki (Wroclaw, Po-
lònia, 1975) arri-
ba a la nostra cul-
tura precedit per
una sòlida fama
d’estilista refinat

i de gran contador d’històries. Ga-
zeta Wyborcza l’ha definit, per
exemple, com “un dels més talen-
tosos escriptors polonesos de la
nova generació”. Avesats al fet que
de Polònia sovint no ens arribe res
més que l’eco somort d’un integris-
me catòlic abrandat o una doble
suspicàcia antirussa i antialema-
nya, Witkowski és una agradable
ventada d’aire fresc. Al capdavall,
ser gai, ser urbà i ser modern pot
constituir una triple agressió a cert
fons immemorial de l’ànima polo-
nesa. I Witkowski és perfectament
conscient d’aquest colp de maça.
Es diria, fins i tot, que s’hi deleix,

Tot el que és sòlid,
però còmic

ajudat pel poderós excipient que és
l’humor. El llenyater és una curio-
sa història protagonitzada per un
narrador que és òbviament l’alter
ego de l’autor i un peculiar home
dels boscos, definit d’una manera
inequívoca: “Ser llenyater no és un
ofici, és un estat de la ment”. Ro-
bert, el llenyataire en qüestió,
guarda a sa casa un petit tresor far-
macològic que farà les delícies del
seu hoste, alhora que es demostra
l’estranya combinació d’un refinat
esperit que llegeix Rilke en original
i pren cafè en porcellanes de Kor-
zec del segle XVIII però també es-
tà enganxat a les sitcoms i el porno
en televisió.

Al seu costat, el narrador pensa
que podrà trobar un cert ideal fefa-
entment literari: “Sentir l’olor del
foc, de la humitat, de les pedres, del
llençol vell que durant molt de
temps havia estat tancat dins un co-

En només cinc anys, Jo-
seph Conrad (1857-
1924) va publicar tres

novel·les que van suposar una
petita revolució en el gènere
d’aventures: El cor de les tene-
bres (1899), Lord Jim (1900) i
Nostromo (1990). La primera
d’elles –nouvelle de 140 pàgi-
nes– serviria de punt de parti-
da per a Apocalypse Now, de
Francis Ford Coppola, que
canvia el Congo colonitzat i
devastat pel rei Leopold II de
Bèlgica pel Vietnam de finals
de la dècada dels 60, en ple
conflicte bèl·lic.

En totes dues obres mes-
tres trobem un home jove que
remunta un riu per arribar
fins a l’enigmàtic Kurtz. A la
novel·la, és el mariner Marlow
qui recorda el viatge que va
emprendre pel riu Congo, su-
perant tota mena d’obstacles
–malalties, atacs d’indígenes,
tempestes–, sempre amb un
únic objectiu al cap: trobar
Kurtz, cap d’una explotació
d’ivori. “S’havien de rellevar
els campaments de la part al-
ta del riu. Hi havia hagut tan-
tes demores que no se sabia
qui era mort i qui era viu, ni
com se’n sortien [...] –escriu
Conrad–. Corrien rumors que
un campament molt impor-
tant estava en perill, i el seu
director, el senyor Kurtz, es-
tava malalt. Esperava que no
fos cert”. El que trobarà Mar-
low després de molts entre-
bancs és molt més sinistre del
que podria arribar a imaginar
mai. A la selva s’hi amaga un
monstre molt humà.✒

ELS CLÀSSICS

JORDI NOPCA

Viatjar fins
al monstre

fre. Tallar llenya. No afaitar-se.
Marmotejar. Gravar pescadors al
port i ser una sensible filòloga
polonista”.

La ironia sarcàstica de Michal
Witkowski s’incardina bé en un text
de modernitat punxeguda, on es pot
formar un còctel inquietant amb
llapis USB, gots Duralex i Loraze-
pam. Al capdavall, el narrador està
convençut que per a ser feliç només
cal una caseta als boscos i anar con-
tra el nostre temps tal com el des-
criu Zygmunt Bauman, és a dir, “te-
nir una identitat sòlida, no tenir
pressa i no canviar”.

Riure’ns dels escriptors
El llibre es clou amb un curiós co-
lofó amb què l’editorial subratlla i
resumeix alhora la seua aposta, i
que mereix reproduir-se ací: “És in-
creïble com un llibre aparentment
insubstancial, pel tema, el to, el llen-
guatge o l’humor que utilitza, pugui
tractar temes com la brusca transi-
ció del comunisme al capitalisme o
la corrupció del poder, sigui quin si-
gui el règim. Ha estat un plaer publi-
car aquest llibre ple d’humor per
poder riure’ns dels escriptors, els
editors, les grans obres literàries, la
tecnologia, la màfia i, fins i tot, les
mateixes novel·les policíaques”.

El traductor, Guillem Calaforra
–que, en aquesta ocasió ha comptat
amb la col·laboració de Marta Ce-
dro–,hadutaterme,ambaquesttext,
un especial tour de force en el seu
combat amb la llengua polonesa (de
laqualfadecònsolhonorarienlanos-
tra literatura). Ja coneixíem, signa-
des per Calaforra, versions molt es-
timables de clàssics polonesos con-
temporanis,comaraLamentcaptiva,
de Czeslaw Milosz (PUV, 2005), o es-
pecialment la col·lecció de formida-
bles aforismes Pensaments despenti-
natsdeStanislawJercyLec(Brosquil,
2003). Més recentment, ens havia
ofert també la versió al català d’Amb
els ulls d’una nena de dotze anys (Riu-
rau Editors, 2012), les impactants
memòries adolescents de la supervi-
vent de l’Holocaust Janina Hesche-
les. Amb El llenyater, Calaforra i Ce-
dros’hanesforçataadaptarelsdiver-
sos registres d’un text polonès com-
plex. El resultat, en català, és
notòriament satisfactori.✒
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La tetralogia del napolità Mau-
rizio de Giovanni arriba al final

amb El Nadal del comissari Ricciar-
di. En un Nàpols on la gent es mor de
gana i de fred, Ricciardi ha d’enten-
dre les raons i mentides que l’envol-
ten. Ajudat pel sergent Maione, in-
vestiga el brutal assassinat d’un cap
de la milícia feixista del port de la
ciutat i de la seva dona, que ha tingut
lloc pocs dies abans del 25 de desem-
bre. La traducció –excel·lent– és
d’Anna Casassas.

El Nadal del
comissari...
M. DE GIOVANNI
La Campana

ARAL’APARADOR
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“Brassens, un pensador? –es
pregunta Jean-Paul Liégeois

al pròleg d’Els camins que no duen a
Roma, traduït per Emili Manzano–.
Mai va tenir la vergonya de reivindi-
car aquesta condició. Li agradava la
ironia i riure’s d’ell mateix; li encan-
tava fugir d’estudi i s’alegrava quan
embolicava les pistes”. El volum,
primer títol en català de Navona,
conté frases tan espectaculars com:
“En grup, la gent és insuportable” i
“Només els pobres són pobres”.

Els camins que
no duen a...
GEORGES BRASSENS
Navona
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Des del seu debut l’any 1999 amb
Diàlegs, Jaume Bosquet ha

anat bastint una trajectòria que ha
guanyat premis com el Pollença
2006 (La mateixa història), els Jocs
Florals 2009 (Triacant) i el Miquel
de Palol 2013 (Transvasament). Es-
crits entre el 2009 i el 2012, els po-
emes del seu últim llibre excaven se-
renament en la seva pròpia vida i, de
vegades, acudeixen a alguna obra
d’art, com ara la Capella Sixtina de
Miquel Àngel.

Transva-
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