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ltres llocs sem-
blen atapeïts i
asfixiants,
però un rai no.
Et sents com-
pletament lliu-
re i còmode i a
gust en un rai”,

diuHuckleberryFinnenalgunmomentde
la novel·la on narra les seves aventures riu
avall. Amb aquesta baixada en rai pel Mis-
sissipí d’un noi blanc a qui creuen mort i
d’un home negre fugitiu, comença la no-
vel·la americana –o tota la literatura ame-
ricana moderna– si hem de fer cas a He-
mingway, que va dir que abans d’aquest lli-
bre de Mark Twain a Amèrica no hi havia
hagut res de bo i que després tampoc. Ara,
amb més literatura americana produïda i
més perspectiva, potser el mateix Hemin-
gwaycanviariad’opinió.Ambtot,noespot
negar que Les aventures de Huckleberry
Finn, publicada el 1884, es manté als pri-
mers llocs entre els clàssics.

Lanovel·laparladelsgranstemesameri-
cans:delallibertatomésaviatdelesdificul-
tatsdelallibertat.Delatensióentrelesbon-
dats i lesmaldatsdelacivilització i lesbon-
dats i les maldats de la vida salvatge. Del
benestard’algunsil’esclavatgequeelfapos-
sible, dels valors pagans i els valors cristi-

ans, de la innocència i el pecat. De manera
queel llibreésunapassejadaperunaAmè-
rica –la d’abans de la guerra civil– poblada
perunagentmoltsenzilla imoltprimàriai,
per això mateix, sovint obsessionada pels
dinersi lesterres,venjativa, insolidària, in-
gènua i voltada de gallines, porcs i entaba-
nadors de tota casta, d’una gent a vegades
embrutida, fanàtica, falsament religiosa i
molt racista. Precisament la qüestió racis-
taalanovel·lahaestatsovintalcentredela
polèmica.S’haparlatmoltdesiaquestaera
unaobraèticamentreprovable(detanten
tantcaudelesllistesdelecturesrecomana-
desalesescolesd’algunsEstats),queama-
ga un deix de paternalisme cap als negres i
fins i tot justifica l’esclavatge. Mark Twain
no era racista i ho diu clarament diverses
vegades a la seva autobiografia, però reco-
neix que durant la seva infantesa “no sen-
tia gens d’aversió cap a l’esclavatge. No era
conscient que hi hagués res de dolent en
allò...elsdiaris localsnohideienresencon-
tra;desdelatronase’nsensenyavaqueDéu
hi donava la seva aprovació”.

La llibertat és riu amunt
Hi ha un cert consens a considerar que el
millordelanovel·lasónelscapítolscentrals
iquetéunadiscutibledarrerapart.L’obra,
que es presenta com una continuació de

Les aventures de Tom Sawyer, de seguida
agafavoladaiabandonaeltodenovel·laper
a joves,queté lasevamatriuficcional, ien-
traenunaaltradimensió:elriuesdevéme-
tàfora de la vida humana, de l’ànsia de lli-
bertat id’independència,els illotsquehiha
almigdelrecorregutesdevenenillesaptes
per acollir nous Robinson Crusoe que vol-
dran construir mons nous, i les vores, els
marges, laterraferma,esconverteixenen
el lloc perillós d’on surt el cant de les òlibes
malastrugues,allàonudolenelsgossosion
correnpersonatgesterriblementgrotescos
isensecor.L’obraestàbastidadamuntuna
aparentcontradicció:MarkTwainvoliafer
una novel·la-riu on fos el mateix corrent el
que s’emportés, aigües avall, un rai amb
dos personatges que busquen la llibertat,
però la llibertat–paradoxalment–estroba
riu amunt (on hi ha els Estats no esclavis-
tes), i per anar riu amunt els hauria calgut
unvaixelldevapororemar,remariremar.

Això potser hauria donat més credibili-
tata l’argument,peròhauriaestatnegatiu
pera lametàforadelriucomavidaqueflu-
eixlentai inexorableihauriaestat letalper
a la novel·la tal com la coneixem. Per això
Huck i Jim passen de llarg la població fron-
tereradeCairo,aIllinois,“onnoméselsca-
lia anar a l’altra riba i Jim ja seria lliure”. I
el rai continua lliscant riu avall, fent créi-

La literatura
americana s’ha
servit del riu
Mississipí i els
seus afluents
com a metàfora de
de les etapes de
la vida i de l’ànsia
de llibertat dels
seus habitants. El
riu també és
símbol del tràgic
Sud Profund i les
seves grans
desigualtats
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xerlanovel·la.PassardellargCairo,percul-
pa de la boira, vol dir també acceptar, per
part de Huck, que d’allà en avall la llibertat
deJimestànomésalessevesmans,queell
serà l’únicculpablesinoeldenuncia. Men-
trestant, el llibre es converteix en un cant
al riu i a la vida que s’hi fa a les vores i, igual
que Life in the Mississipi, encomana una
certanostàlgiaperl’èpocadauradadelana-
vegació avapor,aquellad’abans de l’exten-
sió definitiva del ferrocarril.

Els paisatges de Faulkner
Si Mark Twain ha estat tractat sovint com
a escriptor de literatura juvenil, l’altre
gran autor del sud, Faulkner, porta la dura
etiqueta d’experimental. Faulkner se ser-
veix de tota mena de narradors dubtosos i
de punts de vista sovint insegurs per cap-
tivar-nos i estabornir-nos: per exemple, a
les seves obres hi ha capítols amb un nar-
rador en tercera persona que no acaba de
ser omniscient. O bé se serveix de dos o
tres narradors distants en l’espai i el
temps, que es contradiuen. I és que l’obra
de Faulkner tracta sovint de les dificultats
de trobar la veritat. Se serveix també del
monòleg interior i el fluir de la conscièn-
cia, que s’emporta els pensaments com
l’aigua d’un riu s’emporta un tronc. O un
rai. Els paisatges de Faulkner també són

els del sud –en algun cas com en la novel·la
curta l’Ós, el paisatge del delta del Missis-
sipí a la tardor es converteix en un prota-
gonista més– i en molts contes, que són
una bona manera d’encetar l’obra de
Faulkner (per exemple els recopilats a Re-
latos, a Anagrama) la protagonista és la
Guerra Civil Americana, amb aquelles àvi-
es vestides de percala, que amaguen nens
sota les faldilles, que roben mules i dormen
amb l’escopeta sota el coixí. Nens que es
volen allistar a l’Exèrcit Confederat per
matar ianquis, noies que van a la guerra
disfressades d’home, vídues amb om-
brel·la que visiten altres vídues amb om-
brel·la, negres vells que fugen, negres jo-
ves que es queden, negres que roben abans
de marxar plorant i gent blanca que enter-
ra cofres plens de diners i altra gent blan-
ca que després cava finques buscant frenè-
ticament cofres amb diners, sovint aju-
dats per fidels servents negres. El sud perd
la guerra, les grans cases s’ensorren, no-
més les xemeneies aguanten, i tot de ne-
gres caminen en massa buscant territori
ianqui. Volen travessar un riu, el que sigui.

El riu Gran vertebra el Deep South, el
Sud Profund, on hi ha allò que no es troba
al nord industrial: grans famílies endogà-
miques, segregació racial (d’indis, negres
i blancs amb alguna mica de sang negra)

i balancins que es gronxen amb frenesí als
porxos. Els vells terratinents del sud s’ar-
ruïnen, les seves cases s’aterren, els seus
fills fugen, les seves dones es venten a
mitja escala, els vells servents negres van
en carro i fumen caliquenyos. Els fills van
a alguna universitat del nord, com Quen-
tin, d’El soroll i la fúria (la gran fita de
Faulkner i del modernisme americà, es-
crita el 1929), i no es poden treure del cap
l’olor de xuclamel que fa el sud, ni la tra-
gèdia de les dones del sud amb la seva
sempre problemàtica virginitat. O van a
la universitat i el seu company d’habita-
ció els demana més i més i més detalls
d’aquella història tan estranya, d’aquells
sonats d’un casalot on se suposa que ja no
hi viu ningú, només una vella negra, en-
tranyable i fidel serventa dels amos Sut-
pen, que obre algun finestró de tant en
tant, tot i que ja no pot... i resulta que allà
dins aquell vell casalot d’estil francès, el
vertader protagonista de l’altra gran no-
vel·la de Faulkner, Absalom, Absalom!
(1936), hi havia algú més que la serventa,
que allà hi ha viscut algú durant anys tan-
cat amb els gossos, que s’han anat morint
i han anat sent remplaçats per altres gos-
sos... Tot plegat fa posar la pell de gallina!

PASSA A LA PÀGINA SEGÜENT

A més de
Mark Twain,
l’altre gran
autor del
sud dels
Estats Units
és William
Faulkner



6 14 DE GENER DEL 2010

CULTU A

Reportatge

L’ambientació
la formen
aiguamolls,
serps i
personatges
que sempre
miren de
gairell

VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

El gòtic del sud
Hi ha una literatura que s’ha dedicat a ali-
mentar el tòpic d’un sud profund i tràgic.
Aquesta opció estètica i temàtica, que han
conreatmoltsautorsdelmateixsuddelsEs-
tats Units, s’ha batejat com a southern
gothic(gòticdelsud).Elseurastreesvatro-
bant en diferents èpoques –algunes pel·lí-
cules dels germans Coen en podrien tenir
vestigis– i en autors de diversa talla. Es ca-
racteritza per un gust pel grotesc, la lletjor
i la foscorfísica imental iper lacreaciódels
seus arquetips: falsos predicadors, nimfò-
manespietoses,gandulsvisionaris,borrat-
xosdemoltbonapasta,matriarquesvalen-
tes, vells innocents, escanyapobres, jutges
amb doble vida, incest, esguerrats... Hi ha
dues èpoques preferides per ambientar les
novel·les gòtiques del sud, són la guerra ci-
vil (abans, durant i després) i la Gran De-
pressióquevaseguirelcracdel1929.Sem-
pre de fons hi ha una societat racista, clas-
sista i masclista i, com a decorat, unes
escales amples, unes cortines de calicó que
no s’obren gairebé mai (però que a vegades
una mica de brisa infla), unes plantacions
immenses, unes barraques de gent pobra,
un cotxe rovellat, un embarcador, una ca-
nya de pescar i olor penetrant de xuclamel
a cada cantonada.

Rondant per aquests escenaris, uns per-
sonatgesofegatsenl’alcoholoenlapregària
o, més ofegats encara, pels deutes, negats
als pous o a les mateixes aigües del tram fi-
nal del riu Ohio o del riu Gran o morts d’un
tret,perallàaNovaOrleans...ambAbsalom,
Absalom!,ambElsoroll i lafúria(quetéun
capítol narrat des del punt de vista d’un re-
tardatmental) iambalgunsdelsseusgrans
relats,Faulknervaelevarelsoutherngothic
a nivells de literatura clàssica.

Hi ha, però, més exemples d’obres gòti-
ques del sud reeixides. A Altres veus, altres
àmbits(1948),TrumanCapoteenviaunnoi
de tretze anys, a qui se li acaba de morir la
mare, a la casa del pare a Alabama (el pare
l’haviaabandonatennéixer).Elnoi,Joel,en
comptesd’unparecomcal,estrobaenaque-
llacasaambRandolph,unhomequed’ama-
gat es posa una disfressa de dona, la matei-
xa que fa servir per al mardi gras. També hi
ha una nena esbojarrada i rebel. I una ma-
drastra. El pare no es deixa veure mai, però
se sap que és en alguna habitació tancada.
Unambientdemisteri i tragèdia latent.Pur
sud.Algunstambéhanvolgutveureenlapri-
mera novel·la de Capote un viatge simbòlic
cap a l’acceptació de la seva pròpia homose-
xualitat.Peròelrerefonséspursudipurgò-
tic: males herbes que creixen, aiguamolls,
serps,personatgesquemirendegairell, ser-
ventsnegresvellíssimsifidelíssims,fillsmig
orfesqueesfanpreguntes,portestancades,
aparicions a les finestres.

La tragicòmica novel·la de Caldwell
Enmig d’un paisatge de dunes hi ha una de
les antigues rutes del tabac, que ara ja no es
fan servir. Un caminoi, un solc entre la ma-
lesa que han marcat els barrils plens de fu-
lles de tabac premsat que s’han fet rodolar
desdeleszonesdeproducciófinsa lesvores
del riu, on en els bons temps s’havien d’em-
barcar.Enaquestaruta,aradecadent,hiviu
una família que ella sola concentra totes les
misèriesitotelgrotescdelsudidelsseusha-
bitantsmésmiserables,quesónelspagesos
blancspobres.Unparegandul igolafre,una
mare obsessionada a tenir un vestit a la
moda per al seu enterrament, una àvia que
menja les engrunes que deixen els altres,
una predicadora que vol dormir amb un no-
ietdesetzeanys,unafillaambel llavipartit,
una altra filla que no vol consumar el matri-
moni, un jove que carrega carbó al tren.... i
respermenjar!ÉslaGranDepressió.Només
naps, de tant en tant. I uns homes negres
desvagatsquemireniquenomésserveixen

Fotograma d’una
de les versions

cinematogràfiques
de ‘Les aventures

de Huckleberry
Finn’
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per fer notar al pagès blanc que ells encara
nosónelsqueestanmésavall,quelasevapa-
tètica família està un graó més amunt que
aquellshomenotsdepell fosca.Undialapre-
dicadora i el noi atropellen un home negre.
Sembla que l’home és mort, però fa l’efecte
que ningú hi dóna importància, només
comptaqueelcotxehaperdutunparafang.
Més tard atropellen l’àvia, i tampoc impor-
ta. Si hem de fer cas de la tragicòmica no-
vel·ladeCaldwell,Larutadel tabac(1932),
semblaquealsudnohihallocperplànyerles
persones, només importa la terra.

Malsons infantils
ALanitdelcaçador(1953),lanovel·ladeDa-
visGrubb,mésconegudaperlapel·lículadel
mateix nom (hi ha versió en castellà a Ana-
grama),unsgermanetsquesabenmassasón
brutalment perseguits per l’excompany de
presódelpare.El llibreésunafaulasobreels
malsons infantils, la violència més negra i la
porsensenom.L’ambientaciódellumsiom-
bres,eltoielspersonatges–grotescos,bons,
dolents, innocents, ingenus,quepesquensi-
lurs,queconfitenfruita–hafetquediversos
estudiosos incloguin aquesta novel·la en el
southerngothic, tot iestarambientadaales
voresdelriuOhio(justamentl’Ohio,elriudel
nord que desemboca al Mississipí a l’alçada
de la ciutat de Cairo, allà on els esclaus fugi-
tius podien ser lliures només canviant de
riba). Ben igual que Jim i Huck a la novel·la
deTwain,ésbaixantpelriu,enaquestcasen
un esquif per l’Ohio, que els germanets, un
nen i una nena agafada a una nina de drap,
evitenl’espantósassassíqueelsencalçaaca-
vall i cantant una horrible tonada. I és que,
comdiriaunHuckleberryFinnvoltatd’aigua
per totes bandes i sentint udolar els gossos i
lesòlibesterraendins,s’hiestàmoltbéenun
esquif, et sents completament lliure i còmo-
de i segur en un esquif...❋

MarkTwainvanéixercom
a Samuel L. Clemens a
Florida (Missouri) el 1835.
Quan tenia quatre anys la
seva família es va traslladar
a Hannibal, a la vora del riu
Mississipí. Abans de la
guerra civil va ser pilot de
vaixell de vapor. Més tard
va ser periodista, buscador
de plata i editor. Els seus
contes i les seves novel·les
el van convertir en l’autor
més conegut del seu
temps. Va morir el 1910
deixant una extensa
autobiografia inèdita i per
esporgar. Twain, que va
tenir una tràgica vida
familiar, era considerat un
excèntric pels seus
contemporanis, perquè
sempre vestia de blanc,
estiu i hivern, duia els
cabells llargs i en tenia
molts, fins i tot de vell.

William Faulkner (1897-
1962), premi Nobel de
literatura del 1949, va
passar la major part de la
seva vida a Oxford
(Mississipí), que va
convertir en el literari
comtat de
Yoknapatawpha. Les
seves novel·les, d’estil
renovador, han influït
moltes generacions
d’escriptors, nord-
americans i europeus. La
majoria de les seves
obres han estat traduïdes
al català, com ara El soroll
i la fúria (1929), Santuari
(1931), Llum d’agost (1932)
i Absalom, Absalom!
(1936). Faulkner és,
probablement, qui millor
va retratar el deep south.

Erskine Caldwell,
nascut a Geòrgia el
1903, va escriure l’any
1932, en plena Gran
Depressió, La ruta del
tabac (Edicions 62),
sorprenent exemple de
southern gothic i de
literatura del sud més
profund dels Estats
Units. La novel·la,
convertida
posteriorment en obra
de teatre, va triomfar
durant anys als
escenaris de Broadway.

Davis Grubb (1919-1970) va néixer a
Virgínia Occidental, a les vores del riu
Ohio, gran afluent del Mississipí. Va
escriure moltes novel·les i contes, però la
seva obra més coneguda és La nit del
caçador (1953), que el 1955 es va
convertir en la mítica pel·lícula del mateix
títol protagonitzada per Robert Mitchum
(a la foto). L’ambientació d’aquesta
notable novel·la en la vida de la
navegació fluvial, l’aire de faula i de
malson que la impregna i la galeria de
personatges que hi ronden, com ara el
predicador, el matrimoni de gelaters, la
gent del teatre flotant, el vell pescador...,
tot això, ha fet que se la posi sovint com a
exemple de literatura southern gothic.

Truman Capote (Nova
Orleans, 1924 - Los
Angeles, 1984). Famós a
tot el món per la seva
novel·la de no-ficció A
sang freda (1966), va
conèixer l’èxit també
amb Desdejuni a
Tiffany’s, L’harpa
d’herba i Altres veus,
altres àmbits (1948), el
seu debut en novel·la.
D’aquesta primera obra
diu l’autor que va ser “un
intent d’exorcitzar
dimonis, un intent,
inconscient i al mateix
temps intuïtiu, ja que jo
no m’adonava, excepte
per uns quants incidents
i descripcions, que allò
fos en cap grau seriós
autobiogràfic”.

Un repòquer d’autors del sud dels Estats Units
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