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La força  
que té un  
títol 

DE ‘SCHRODER’ A ‘LES 
BONES INTENCIONS’

 
Les bones intencions, d’Amity Gai-
ge (Empúries / Salamandra, 2015), 
és una novel·la molt digna a la qual 
no calia canviar el títol original, 
Schroder (la novel·la va sortir en 
anglès el 2013). Als Estats Units és 
habitual posar títols que no són 
gens explicatius. Sovint són sim-
ples noms, de vegades geogràfics, 
de vegades de persona, etc. Hi es-
tan acostumats. Com si es refiessin 
més del lector que no pas els d’aquí. 
Recordem, anys enrere, el cas 
d’Una dona difícil. Davant el títol 
poc atractiu per als editors espa-
nyols (l’original era A widow for 
one year, “vídua per un any”, més 
o menys), va ser el mateix John Ir-
ving qui va proposar el nou títol. 
No hi feia res. Se’n canviava un de 
relativament neutre per un altre 
igual de poc aclaridor però que, se-
gons com, era més comercial. Bé, 
tothom content.  

La primera novel·la d’un servi-
dor es va titular Sus Scrofa. Anys 
més tard aquesta novel·la es va tor-
nar a publicar. El nou editor em va 
dir que o canviava el títol o no la 
publicava. Vaig dir-li que, posats 
a canviar, que li posés el que li do-
nés la gana. I va reaparèixer al 
mercat amb el títol molt atractiu 
d’Els caníbals (en una novel·la on 
no apareix cap caníbal). A més, a 
casa nostra la cosa s’agreuja per-
què hi ha una certa por a titular la 
versió catalana diferent de la ver-
sió castellana.  

LA VOLUNTAT 
D’ASSIMILAR-SE

 

En fi, Les bones intencions, tot i ex-
plicar bàsicament una història de 
divorcis, custòdies i segrest molt a 
l’americana, és molt interessant 
per l’element nou que introdueix. 
El protagonista va per la vida for-
çat per una doble personalitat. 
L’origen és la voluntat d’integrar-
se. Un nen emigrant alemany que, 
un cop als Estats Units, decideix 
canviar el seu nom, Schroder, pel 
de Kennedy. No ho sap ni son pare.  

Aquí és on la novel·la guanya 
complexitat i conquereix valor li-
terari i interès. Val la pena.✒
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L’ESCUMA  
DE LES 
LLETRES

El teatre és una ma-
nera d’ordenar el 

món? ¿O bé la vida es 
compon d’escenes trà-
giques i còmiques com 
una obra dramàtica? 
Mamet reflexiona so-
bre la funció del teatre 
i la seva divisió clàssica 
en tres actes –sense 
caure en tòpics inter-
pretatius– per fer reviu-
re el seu poder singular.

Los tres 
usos del 
cuchillo 
DAVID MAMET
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Fa uns anys, Qua-
derns Crema i 
Acantilado van 
retornar el valor a 
la literatura de 
Stefan Zweig (Vi-
ena, 1881 - Petrò-

polis, 1942) reeditant i posant al dia 
les seves obres, algunes tan impor-
tants i meravelloses com El món 
d’ahir o Moments estel·lars de la hu-
manitat. El cas de Joseph Roth 
(Brody, 1894 - París, 1939) és dife-
rent, sempre ha comptat amb la fi-
delitat d’alguns lectors afins i el bon 
judici d’editors per tenir-lo en el seu 
catàleg. Encara podem trobar molts 
llibres seus, alguns tan extraordina-
ris com La marxa Radetzky, Job o La 
llegenda del sant bevedor. L’any 
2009 Acantilado va publicar Cartas 
(1911-1939), un volum amb tota la 
correspondència de Joseph Roth, 
en el qual hi ha, naturalment, les 
cartes amb Stefan Zweig. Ara s’ha 
publicat Joseph Roth & Stefan 
Zweig. Ser amigo mío es funesto. 
Correspondencia (1927-1938), i ens 
podríem preguntar: per què extreu-
re i editar per separat el carteig que 
van mantenir Roth i Zweig? Sens 

Roth i Zweig: moments 
estel·lars d’una gran amistat

dubte que per necessitat i per inte-
rès, pel gran valor intel·lectual 
d’aquests grandíssims escriptors i, 
sobretot, per recuperar el sentit en-
ter d’aquesta amistat única i autèn-
tica, força desvirtuada i dispersa 
dins el muntant de l’altre volum. 

Cal dir que el llibre és completís-
sim: conté 184 cartes i postals envi-
ades per Roth a Zweig (també algun 
fragment, dues cartes i un telegra-
ma a la primera muller de Zweig, 
Friderike) i 45 cartes i postals de 
Zweig a Roth. Però, a més, hi ha una 
nota dels editors alemanys, un ex-
tens i documentat epíleg a càrrec de 
Heinz Lunzer i encara un formida-
ble apèndix dels comentaris sobre 
Joseph Roth existents en la corres-
pondència que mantenia Zweig 
amb altres personalitats.  

Un nòmada i un home benestant 
El primer que sobta a Ser amigo mío 
es funesto és l’evident desproporció 
en les cartes conservades entre l’un 
i l’altre. Una desproporció que es 
comprèn i s’explica, a mesura que 
s’avança en la lectura, per les cir-
cumstàncies que van rodejar la vida 
d’ambdós escriptors. Joseph Roth 

detestava la vida familiar, di-
guem que havia pres la sendera 
de fer una vida ambulant, i mai va 
tenir casa pròpia. Vivia en hotels, 
i canviava sovint de residència i 
ciutats. És cert que això tenia 
molt a veure amb la feina de re-
porter de viatges i periodista, pe-
rò la veritat és que entre un viat-
ge i un altre també preferia allot-
jar-se en hotels. Una llàstima. 
Quantes cartes no deuen ser en-
cara en tavernes i hotels, perdu-
des, oblidades, plenes de pols i 
greix? Zweig, en canvi, tot i viat-
jar moltíssim, va viure en una ca-
sassa prop de Salzburg fins al 
1934; després, ja exiliat, en va te-
nir a Londres, als EUA i, final-
ment, al Brasil. És fascinant veu-
re i seguir la relació que van man-
tenir dos éssers literaris tan pro-
pers i tan oposats: l’un d’origen 
humil, alcohòlic i pobre; l’altre de 
família benestant, famós i ric. 
Ambdós jueus, cultes, intel·li-
gents, amb un talent literari con-
natural, distint i distingit.  

Dos autors forçats a fugir 
Els anys en què Roth i Zweig van 
escriure’s van estar marcats per 
grans crisis econòmiques i polí-
tiques, una època convulsa en 
què el nacionalsocialisme ame-
naçava la tradició i la cultura hu-
manística europees, la democrà-
cia. Unes circumstàncies que 
van canviar radicalment les se-
ves vides i que, de fet, causarien 
la seva mort. Tant Roth com 
Zweig creien en una cultura eu-
ropea supranacional, no nacio-
nalista, tolerant i multiètnica, i 
per contra és van veure amena-
çats i forçats a fugir, a emigrar.  

El que és interessant són les 
actituds distintes davant 
d’aquests fets terribles. Roth era 
combatiu, furibund, inflexible, 
amb una punta àcida i un tom-
bant visionari, s’implicava direc-
tament en els fets expressant la 
seva fúria crítica a través de la 
premsa. Zweig, en canvi, era un 
intel·lectual més pausat i ingenu, 
un escriptor que pretenia influir 
i ser comprès a través de les se-
ves obres literàries, sense fer 
manifestacions públiques.✒
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L’Exposició Univer-
sal del 1888 és el 

tret de sortida per a l’ini-
ci d’una història d’amor 
entre dos joves de dife-
rents classes socials. 
L’exhibició ostentosa 
d’una burgesia pròspera 
i la pobresa injusta d’un 
barri treballador es tro-
baran en una Barcelona 
que avança cap a la mo-
dernitat i la revolta.

La llei dels 
justos 
CHUFO LLORÉNS 
Rosa dels Vents
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Dels jocs més tradici-
onals a prediccions 

mitjançant WhatsApp: 
l’il·lusionisme s’adapta 
als nous temps i utilitza 
la tecnologia per als 
trucs de màgia. El Mag 
Gerard proposa cent ma-
neres de deixar bocaba-
dat tot tipus de públic en 
diferents situacions que 
sorprendran a mags no-
vells i experimentats.

100 jocs de 
màgia... 
MAG GERARD 
Cossetània
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