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O. Henry, el nom 
de ploma de Wi-
lliam Sidney Por-
ter (1862-1910), 
és un contista tan 
fundacional i va-
lorat en la litera-

tura nord-americana que el premi 
que anualment distingeix els millors 
contes publicats als EUA porta el seu 
nom. Històries de Nova York, que ara 
presenta Viena Edicions en una bo-
na traducció de Xavier Pàmies, és 
una selecció de disset contes d’entre 
els molts centenars que l’autor va es-
criure. Vivíssims, entranyables, rà-
pids i sorprenents, el llibre permetrà 
al lector català d’entendre per què O. 
Henry va ser tan popular en vida i, 
també, per què continua sent un re-
ferent més de cent anys després de 
la seva prematura mort. 

La primera meitat de la vida d’O. 
Henry va ser rocambolesca i picar-
diosa, i val la pena fer-hi esment per-
què llueix una versatilitat, un aven-
turerisme i una predilecció pels cops 
d’efecte que retrobarem en les seves 
històries. De jove va treballar de 
comptable a la farmàcia del seu on-

Els contes  
vitals i encantadors 
d’O. Henry

EL NORD-AMERICÀ 
O. HENRY (1862-
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LES ÚLTIMES 
DÈCADES DEL 
SEGLE XIX I L’INICI 
DEL SEGLE XX, I ES 
VA CONVERTIR EN 
UN DELS NOMS DE 
REFERÈNCIA DEL 
GÈNERE. VIENA EN 
PUBLICA UNA 
ANTOLOGIA 
ENCANTADORA, 
‘HISTÒRIES DE 
NOVA YORK’

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL cle, però se’n va cansar i es va posar 
a treballar en un ranxo. Es va casar 
amb una noia de bona família i va 
encadenar diverses feines de res-
ponsabilitat, una d’elles al First Na-
tional Bank, d’on va ser acomiadat 
per malversació. L’havien de jutjar, 
però es va escapar a Hondures. Va 
retornar cinc anys més tard, i va ser 
detingut i condemnat a presó. Quan 
en va sortir, va instal·lar-se a Nova 
York –on, com a totes les ciutats po-
puloses, caòtiques i modernes, ca-
dascú pot ser qui vulgui– i es va con-
vertir en un escriptor prolífic i fa-
mós. Alcohòlic, va morir molt jove. 

Personatges de tota mena 
Sabent la mena de vida que va portar, 
s’entén millor que O. Henry sigui ca-
paç de donar vida sobre la pàgina a 
personatges de tota mena i condició, 
des d’artistes bohemis fins a milio-
naris podrits de diners, passant per 
corredors de borsa, rodamons, 
agents de la policia, malfactors, joves 
humils, cotxers i agricultors. Una va-
rietat semblant la trobem en la gale-
ria d’escenaris on transcorren les 
històries: casalots aristocràtics, dis-
peses tristes, despatxos de negocis, 
parcs públics, la borsa, carrers i avin-
gudes, un hotel de luxe, restaurants, 
una església... També la paleta emo-
tiva és àmplia i el sentit final de ca-
da conte és singular: n’hi ha de ma-
lenconiosos, còmics, cruels, tendres, 
ingenus, poètics, rars, cínics. 

Breus i àgils, tots els contes estan 
escrits amb una prosa neta i trepi-
dant, periodística en el sentit més 
efervescent i precís de la paraula. 
Vet aquí la genial descripció d’una 
dona avara i estantissa: “Duia un 
vestit d’un negre desllustrat i tenia 
una bossa de mà que semblava feta 
de la pell de l’exemplar mateix de 

l’espècie a què Adam va decidir do-
nar el nom de cocodril”. Tot i l’hete-
rogeneïtat dels materials i de les in-
tencions expressives, O. Henry fa 
servir sempre la mateixa fórmula: 
comença amb un encadenament de 
frases d’una gràcia enèrgica que 
abraça el lector, introdueix uns per-
sonatges que han de lidiar amb una 
situació dramàtica, apunta que ho 
farà desembocar tot cap a una forma 
més o menys esperada de conclusió 
i, a l’últim paràgraf, sorprèn amb un 
cop d’efecte final inopinat. En el mi-
llor dels casos, aquest cop d’efecte 
no es limita als focs d’artifici de 
l’efectisme sinó que proporciona 
una informació narrativa nova que 
afegeix sentit a tot el que hem llegit. 

A pesar de la lleugeresa del ritme, 
de l’afabilitat del to i de la cordiali-
tat de la mirada, els millors contes 
d’O. Henry –els que no cauen en el 
sentimentalisme ni en la jovialitat 
ingènua– aconsegueixen ser com-
movedorament lluminosos (L’últi-
ma fulla), d’una tendresa honesta 
(El regal dels reis) i d’una sagacitat 
humana i socioeconòmica molt no-
tables (Mentre l’automòbil espera). 
A més, són històries que tracten te-
mes perdurables i importants: el 
pas del temps i la mutabilitat de les 
lleialtats (a Vint anys després); el 
frenesí d’un capitalisme cada cop 
més desbocat, fins al punt que deixa 
les relacions humanes en un segon 
pla (a L’amor d’un corredor de bor-
sa atrafegat i a El perfil màgic); el 
poder omnipotent dels diners (a 
Mammon i l’arquer); la fatalitat de la 
classe social (a El policia i l’himne)... 

Històries de Nova York és un lli-
bre dinàmic, entretingudíssim i 
–ja se’m perdonarà el qualificatiu 
potser excessivament ensucrat– 
encantador.!
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Traductora de 
Sarraute, Kristof, 
Beckett o Sime-
non, Erika Topho-
ven devia desen-
volupar un ull es-
molat per a les bo-

nes històries. És fascinant que es 
fixés en una nota al peu de la histò-
ria de Samuel Beckett: la notícia 
d’un presoner alemany que va tra-
duir Tot esperant Godot i va muntar 
l’obra a la presó. En una carta 
d’aquest tal Karl Franz Lembke a 
Beckett del 1953, li diu: “Su Godot 
fue «nuestro» Godot, ¡el nuestro pro-
pio¡, ¡y de nadie más! ¡Porque todo el 
mundo se veía encarnado, reencar-
nado en uno de los personajes de la 
obra! Todos nosotros somos esos va-
gabundos a los que les duelen los pi-

Sempre saludava
es”. Beckett va quedar corprès, i no 
m’estranya. Que l’espera intermi-
nable de Didi i Gogo ressoni tant en 
un grup de presos dona molt més 
sentit a l’obra. Beckett i Lembke van 
continuar escrivint-se i el segon va 
arribar a viatjar a París per conèixer 
l’escriptor, però al final Beckett va 
fer-se enrere. Poc després, Lembke 
va marxar sense deixar rastre. 

Dècades més tard, Tophoven to-
pa de nou amb aquesta història. Qui 
era el paio vestit amb quatre parracs 
que va presentar-se als Camps Elisis 
preguntant per Beckett? Ja a la vui-
tantena, Tophoven estira del fil. 
Com a traductora, la seva feina con-
sisteix a traslladar les històries d’una 
llengua a l’altra sense faltar a l’ori-
ginal. Però ¿què passa si l’original és 
escorredís? A Godot entre rejas re-

Competidor de Pessoa, Lembke és 
Peter Martin, Peter Lensky, Karl 
Effel, el professor Ansorge i moltes 
invencions més. Aquí és doctor per la 
Sorbona, allà és presoner dels russos, 
després és el teu futur marit, després 
podria aconseguir-te un Volkswagen. 
Lembke passeja la seva identitat ca-
maleònica per l’Europa movedissa 
de l’època, una terra d’oportunistes 
on el més llest s’endú el pastís. Res-
pira l’atmosfera que es descriu al Go-
dot i en treu rèdit. Personatge bec-
kettià, traductor de Beckett i quasi 
estafador de Beckett. Com diu 
Tophoven: “¡Menudo comediante!”  

Això sí, no oblidem que Topho-
ven és la que ha regirat els arxius i 
que també ella és traductora de 
Beckett. I encara més: n’és la tra-
ductora canònica.!
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mena el llenguatge caòtic dels ar-
xius, els llibres de registres i les fit-
xes judicials i policials per recons-
truir la vida d’un home que canviava 
d’identitat com qui canvia de muda.  

Karl Franz Lembke va ser un dels 
estafadors més encantadors de l’Eu-
ropa dels anys 30, 40 i 50. La seva im-
pertinència fa bastanta gràcia, i mira 
que va ensarronar senyoretes mo-
destes i homes de bona fe. Quina és la 
veritat de la seva vida? ¿Admirava 
Beckett o també volia fotre-li calés, o 
una mica de tot? Tophoven juga a en-
caixar aquest trencaclosques, sovint 
en va. I és que Lembke és un perso-
natge molt literari: un mentider su-
prem amb un carisma inversament 
proporcional als seus escrúpols, en la 
línia del Fèlix Krull de Thomas 
Mann. És un improvisador brillant. 


