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El cas de Barney
Panofsky és una
obra mestra de la
causticitat, el sar-
casme explosiu i
la incorrecció po-
lítica. El seu au-

tor, Mordecai Richler, és un dels es-
criptors canadencs més importants
del segle XX. El protagonista i nar-
rador, Barney Panofsky, és un home
cínic i molt irritable, de 67 anys, que
decideix contar la seva vida per re-
batre “les calúmnies” que apareixen
en el llibre de memòries d’un es-
criptor famós.

Escrita com una confessió feta “a
rajaploma”, la novel·la funciona
com un llarg monòleg d’en Barney,
que repassa la seva “vida malagua-
nyada” amb una certa voluntat de
redempció, però també per passar
comptes amb tots els que li han fet
la punyeta i li han embrutat la repu-
tació. El problema és que els defec-

Memòries d’un
malparit hilarant

INÈDIT FINS
ARA EN CATALÀ,
MORDECAI
RICHLER (1931–
2001) HA ESTAT UN
DELS ESCRIPTORS
CANADENCS MÉS
DIVERTITS I
INCISIUS DE LES
ÚLTIMES
DÈCADES. ‘EL CAS
D’EN BARNEY
PANOFSKY’ ÉS
LA SEVA ÚLTIMA
NOVEL·LA

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL tes que els enemics li atribueixen
són més o menys certs. El llibre avi-
at se’ns desvela com l’estriptis bio-
gràfic, moral, intel·lectual i emocio-
nal d’un perfecte mala peça: un home
que s’ha guanyat la vida produint sè-
ries televisives de pèssima qualitat,
que s’ha barallat amb tothom, que no
ha tractat gaire bé cap de les tres do-
nes amb qui ha estat casat, que no ha
estat un bon pare, que sempre ha es-
tat “un borratxo amb inclinació a la
violència” i que segurament és “tam-
bé un assassí”.

La nòmina de flaqueses no podria
ser més greu ni més exhaustiva. I,
tanmateix, Richler fa que un perso-
natge tan desagradable ens resulti ir-
resistiblement atractiu. Ho aconse-
gueix gràcies a tres estratègies. La
primera és dotar-lo d’una veu plena
de fúria i de ressentiment, però tam-
bé d’humor i de sagacitat. Parent dels
narradors de Thomas Bernhardt, tot
i que més graciós, més vivaç i menys
negre, Barney Panofsky parla pel
broc gros, i opina i llança diatribes a
tort i a dret. Això fa que més d’un cop
fiqui la pota fins al fons, i molesti i
ofengui. Però també que més d’un
cop deixi anar veritats com temples i
posi en evidència les ximpleries i
l’absurd dels que l’envolten. El Bar-
ney demostra que la fúria, ben rega-
da d’humor destraler, és una forma
de lucidesa.

La segona estratègia que usa
Richler per fer atractiu el seu prota-
gonista “agre i moralista”, que té “un
coàgul d’ira” al lloc del cor, és l’amor
que sent per la Míriam, la seva ter-
cera dona i mare dels seus fills, que fa
tres anys el va deixar per anar-se’n
amb un altre home. És conscient que
no se la mereix, però encara l’estima
i la troba a faltar: “Imagineu-vos la
Danielle Steel rebent el premi Nobel
i us fareu una idea del que vaig sen-
tir quan la Míriam va accedir, contra

tot pronòstic, a casar-se amb mi”. No
hi ha res més commovedor que la de-
claració d’amor d’un misantrop.

La tercera estratègia està justa-
ment relacionada amb la misantro-
pia. Barney Panofsky detesta tot-
hom, sí, però sobretot es detesta a ell
mateix: és per això que, en el fons, no
ens resulta insuportable. És més:
Richler sap –i ho transmet amb sub-
tilesa– que algú capaç d’odiar-se
d’aquesta manera mereix un respec-
te. I molta pietat.

El caràcter confessional de la
narració (“només hi ha ofenses per
venjar i ferides per curar”), i el fet
que el Barney tingui cada cop més
mala memòria, fa que la novel·la
adopti un aire torrencial, desmane-
gat, calculadament ingovernable.
L’estructura, caòtica i descompen-
sada, plena d’excursos, digressions
i imprecisions, podria resultar fati-
gosa, si no fos que la veu del narra-
dor és tan consistent, rica i energè-
tica que ho aguanta tot. A més, la
contundència del narrador empre-
nyat permet a Richler encadenar
frases esplèndidament sagnants:
sobre les aspiracions independen-
tistes del Quebec, sobre les feminis-
tes, sobre l’aurèola dels artistes
il·lustres, sobre els jueus... La mala
llet, en fi, com una filosofia de vida.

Complementant la narració, hi
ha les notes a peu de pàgina del fill
del Barney, el Michael. Aquestes no-
tes, juntament amb el postfaci, ser-
veixen per aclarir o per corregir el
que diu el seu pare. La pregunta és,
doncs, si el Barney és de fiar. És una
pregunta amb conseqüències mo-
rals. Depenent de quina sigui la res-
posta, serem davant d’un imperdo-
nable monstre cínic o davant d’un
home defectuós però redimible.
Només al final se’ns dóna la solució.
És la poderosa culminació d’una
molt bona novel·la.✒
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EL SECRET DE ...

Maria Llopis és una de les tra-
ductores del castellà, fran-
cès i italià més prolífiques

del nostre país. Poques feines en li-
teratura són tan desagraïdes i pre-
càries com la traducció. Llopis s’hi
dedicadesdel1993.N’havistdetots
colors. En una trobada recent a la
llibreria A Peu de Pàgina em va ex-
plicar una experiència que em va
deixar parat: fa uns anys, una gran
editorial va contactar-hi perquè
participés en una traducció exprés
d’un bestseller en castellà. L’encàr-
recvaserundivendresielllibreha-
via d’estar llest el dilluns. Per acon-

seguir-ho, l’editorial va contractar
fins a vuit traductors. Cadascun
s’encarregavad’unnombredepàgi-
nes: “Allò era com anar a la carnis-
seria i comprar pernil a pes: dema-
naven 80 o 50 pàgines”. Com que
erentants,l’editorialvadecidirque
en comptes de publicar-ne els
noms, s’inventaria un nom com a
responsabledelatraducció.Elstra-
ductors van quedar en l’anonimat.
Llopis ho entén: “És normal que en
una obra apareguin com a respon-
sables de traducció dues o tres per-
sones, com és el cas dels llibres de
Larsson; set o vuit és massa”.

Li demano si té relació amb els
autors. En recorda una d’especi-
al, indirecta, amb l’escriptor Fré-
déric Beigbeder. Llopis va tradu-
ir Una novel·la francesa (Amster-
dam). Va rellegir la relació per
e-mail que Beigbeder va mante-
nir amb el traductor al castellà,
Francesc Rovira. “Era molt cor-
dial i proper. Estava preocupat
perquè en un moment del llibre
diu que un personatge «és xafar-
der com una portera espanyola».
Ho volia retirar, per no ofendre
ningú, però ho vam mantenir”.
Amb l’única autora amb qui s’ha

fet amiga és amb Alicia Giménez
Bartlett. Fa quatre anys en va tra-
duir El silenci dels claustres (Des-
tino), novel·la de la detectiu Pe-
tra Delicado. Bartlett en va que-
dar tan satisfeta que va demanar
que fos ella qui traduís el premi
Nadal Donde nadie te encuentre.
“Aleshores no tenia temps, havia
de ser molt ràpid. A Bartlett li va
saber greu. A més, volia que la
protagonista parlés amb el català
de la zona de Vinaròs, i jo no el do-
mino. Els fragments de la prota-
gonista els van encarregar a algú
d’allà”, diu.✒
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