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Les amistats traï-
des, de David 
Nel·lo, comença 
amb una escena 
que ja hem llegit i 
vist moltes vega-
des: un fill va al ce-

mentiri a visitar la tomba del seu pa-
re per posar-se al dia tant amb el 
mort com amb ell mateix. És un lloc 
comú freqüentadíssim, però un tema 
familiar o un motiu recurrent no han 
de derivar fatalment en la mediocri-
tat i el tòpic: tot depèn de la destre-
sa tècnica, la imaginació i l’energia 
emotiva amb què ho treballi l’autor. 
En aquest cas, Nel·lo treballa l’esce-
na d’una manera previsible, plana, 
amb l’única intenció de posar en 
marxa la història que vol contar. 

El problema greu, tanmateix, és 
que la previsibilitat narrativa i 
l’amorfisme expressiu de l’escena 
inicial, que és el resultat d’una barre-
ja de mandra fabuladora, grisor es-
tilística i desídia dramàtica, continua 
durant les pàgines següents. Conti-
nua quan el protagonista narrador 
parla amb la seva mare sobre l’amis-
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PERFIL tat que el seu pare va tenir anys enre-
re amb un escriptor aleshores incipi-
ent i avui de culte, del qual fa temps 
que no se sap res –l’amistat va acabar 
malament perquè l’escriptor va tra-
ir el seu amic, cosa que ha deixat un 
rancor viu en el fill–, i continua, tam-
bé, quan el protagonista narrador 
s’instal·la en una residència de tra-
ductors a Suïssa i conta la seva ruti-
na: la relació que estableix amb els 
col·legues –relacions sense profun-
ditat ni tremp humà–, les converses 
que mantenen sobre l’ofici de tradu-
ir –escasses i superficials–, les avor-
rides passejades contemplatives pels 
paratges de l’indret... 

El misteri central de la novel·la, 
que alhora n’és el nucli dramàtic, és 
què va passar entre l’escriptor fa-
mós, Markus Bachtel, i el pare del 
narrador a principis dels anys 80, i 
què se n’ha fet del primer durant el 
temps que ha passat ocult i s’ha con-
vertit en un autor venerat. Nel·lo re-
sol el misteri d’una manera argu-
mentalment tan elemental que qua-
si resulta barroera: fa que un dels 
traductors residents estigui tradu-
int una de les obres de Bachtel i que 
aquest comparegui a la residència 
per col·laborar amb ell. 

És cert que aquesta casualitat 
(d’una gratuïtat present en molts al-
tres aspectes de l’obra) podria ser 
un pretext per obrir tot un camp de 
tempteigs, aproximacions, subtile-
ses i tensions entre els dos antago-
nistes, però ni això: simplement, 
una nit Bachtel truca a la porta de 
l’habitació del narrador i li diu que 
l’hi vol explicar tot. I, efectivament, 
al llarg de diverses nits –112 pàgines 
que conformen el gruix central de la 
novel·la–, Bachtel ho explica tot. 

Si fins aquí ens havíem mogut dins 
les planures àrides del drama obvi, la 

veu de Bachtel ens arrossegarà cap 
als aiguamolls de l’astracanada sen-
se cap ni peus, de la farsa que no aca-
ba de ser-ho, de la sàtira socioliterà-
ria que costa d’aclarir si caricaturit-
za amb mala llet o bé si és una cari-
catura involuntària. Aquest tram 
central de la novel·la té problemes de 
to –s’esfilagarsa entre la seriositat 
engolada i l’acudit fàcil–, de mal en-
caix entre els diferents registres –la 
petulància antiquada, el disbarat, la 
neutralitat descriptiva– i de la inde-
finició de gèneres –té elements so-
brenaturals, té pretensions de recre-
ació històrica, inclou certes acluca-
des d’ull culturalistes (un pacte fàus-
tic en versió sexual sòrdida)...–. En 
última instància, no funciona com a 
retrat grotesc del món literari ni com 
a metàfora monstruosa del preu que 
cal pagar per tenir èxit. 

Escrita amb una prosa funcional, 
que en el millor dels casos és pulcra 
i en el pitjor és un enfilall de frases 
poc elaborades i de paràgrafs mal 
embastats, Les amistats traïdes és 
una novel·la en què els personatges 
estan construïts d’una manera molt 
esquemàtica i en què, per tant, les re-
lacions que mantenen entre ells no 
estan justificades ni des d’un punt de 
vista narratiu ni humà. L’amistat 
entre el pare del narrador i Bachtel 
és, en aquest sentit, paradigmàtica: 
és crucial en l’obra, però si el lector 
sap que va ser una amistat fonda i 
important és simplement perquè el 
narrador ho va repetint aquí i allà, 
no perquè ho mostri o ho expressi 
o ens en persuadeixi. 

Dramàticament buida, estilísti-
cament pobra i argumentalment 
caòtica –fins i tot llastada per algu-
na incongruència de pes–, Les amis-
tats traïdes ha guanyat el premi 
Sant Jordi 2019.!
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Quan has llegit 
molt Cioran, pre-
ferentment en la 
joventut, acabes 
vacunat contra 
moltes coses. El 
seu nihilisme ele-

gant, al cap i a la fi, rima bé amb l’es-
tat perpetu de malestar de la cultu-
ra occidental, sempre presa per una 
sensació d’estar ocupant-se d’algu-
na cosa diferent del que seria essen-
cial. Descobrir ara Cioran, anant bé, 
hauria de ser innecessari, però re-
descobrir-lo és un plaer que ens pro-
porciona Empúries traduint De l’in-
convenient d’haver nascut. Els afo-
rismes continguts en aquest llibre, 
publicat el 1973, proporcionen un 
accés més que plausible a l’obra del 
gran pensador romanès. Conjumi-

El desfici d’un volcà refredat
nant la filosofia i l’estil literari, Ci-
oran va demostrar que la profundi-
tat no ha de ser necessàriament in-
compatible amb la bellesa. Els seus 
temes recurrents estan a l’abast. La 
seua nostàlgia del “temps abans del 
temps” es resol en una teologia ne-
gativa. El problema no és encara 
Déu sinó els seus ridículs se-
guidors: ell no es conside-
ra ni creient ni ateu, 
prefereix Buda a Jesu-
crist i, de la mateixa 
manera que constata 
que “tot el que és viu 
en el folklore ve 
d’abans del cristia-
nisme”, acaba conclo-
ent que “passa el ma-
teix amb tot el que és viu 
en cadascun de nosaltres”. 

és l’iniciador d’una estirp molt més 
seriosa: la dels qui consideren que, 
en les seues pròpies paraules, “el 
més difícil és ser d’un mateix”. 

Amb aquest panorama al davant, 
el més temptador –ja que el suïcidi és 
inútil, perquè sempre esdevé massa 
tard– és deixar-se abraçar per la ple-
nitud del fracàs. És probable que ell 
es considerara, simplement, un fra-
cassat més. Al capdavall, sent com 
era un mestre de la sentència curta 
i fecunda, era així com la definia: 
“L’aforisme? Foc sense flama. S’en-
tén que ningú no vulgui escalfar-
s’hi”. No tenia, per cert, millor opinió 
de la crítica literària: “En una obra de 
psiquiatria només m’interessen les 
frases dels malalts; en un llibre de 
crítica, les citacions”. Doncs res més 
a al·legar, senyoria.!
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Cioran no creu en el progrés ni en 
la raó, ans exalça la superioritat de les 
sensacions pures (“No hi ha sensació 
falsa”, recorda). El seu estat ideal se-
ria la inactivitat (“Donaria tot l’uni-
vers i tot Shakespeare per un bri 
d’ataràxia”). D’aquí que es postule, 
sense renuència, com “un monstre 

rosegat per la serenitat”.  
A Nietzsche (“un fals 

iconoclasta”) prefereix 
Montaigne, per la 

senzilla raó que “no 
ha inspirat cap tri-
bu”, però en aquest 
punt caldria corre-
gir-lo. No és que 

Montaigne siga el pa-
re de tots els addictes a 

això que ara s’anomena 
“literatura del jo”, sinó que WIKIMEDIA


