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eria imperdonable no relacio-
nar El viatge a sota terra de
Niels Klim amb la Utopia de

Thomas More o amb Els viatges de
Gulliver. Com a tants altres llibres
semblants del segle XVIII, darrere el
món imaginat de la que va ser l’últi-
ma obra de Ludvig Holberg hi ha
l’interès pels dietaris de viatges, la
fascinació per descobrir nous llocs i
per adquirir nous coneixements, el
resultat d’una sòlida formació hu-
manística, una voluntat de divulgar,
divertir, instruir i, sobretot, estendre
el pensament crític a través de la
comparació, la reflexió, la llibertat i
la imaginació. Klim, el protagonista
d’aquest viatge, arriba al planeta
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Nazar un quart d’hora després
d’haver-se-li trencat la corda amb
què provava de baixar a una caver-
na. Poc amic de la novetat, els ar-
bres vivents i parladors que habiten
a la ciutat de Keba i a tot el principat
de Potu prenen Klim per un mons-
tre. El consideren inconstant i poc
intel·ligent, però ben predisposat.
En valoren la rapidesa gràcies al fet
que té cames, però, en contraparti-
da, el consideren dispers perquè a
Potu es valora l’especialització i la
lentitud. També la paciència i l’ex-
periència dels grans, excepte al pe-
tit regne de Quamboia, on com més
vells són els arbres, més desvergo-
nyits i lascius es tornen.

Poc partidari de l’especulació i de
la divisió en classes socials, Holberg
carrega dràsticament contra les
discussions teològiques i els drets
de la noblesa. Com que era partidari
del mètode inductiu, en alguns mo-
ments la descripció dels diferents
països del planeta Nazar –on, per
cert, malgrat la diversitat de cos-
tums, tothom parla la mateixa llen-
gua– podria semblar una mica ex-
cessiva, si no fos que aquest Viatge
és de molt bon llegir perquè Hol-
berg, que va ser també el creador
del teatre nòrdic modern, no s’en-
treté en especulacions sobreres.

És l’allau d’informació de llocs on
va, en tot cas, el que embafa un xic.

I encara es complica més perquè no
es queda només a Nazar. Però val la
pena. Si el llegeixen, arribaran a
llocs com Quamso, on no hi ha ma-
lalties; Mascatta, on tot neix espon-
tàniament, cosa que no fa els habi-
tants d’aquest territori més feliços
perquè “com que no han de treba-
llar, emmandrits pel repòs i la de-
sídia, els turmenten contínuament
les malalties”, o Cocklecu, on, mal-
grat que Holberg reivindiqués la
igualtat de drets entre home i dona,
Klim descobreix que hi ha el costum
que “tan sols els mascles van a tre-
ballar a la cuina i a fer les feines més
abjectes... Molts europeus el con-
demnaran”. ❋

Un món sota el nostre
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ulian Barnes (Leicester, 1946) és
l’autor de la seva generació, junta-
ment amb Hanif Kureishi i Kazio Ishi-

guro, que s’ha prodigat més en la narrati-
va curta. Regularment, cada vuit anys, ha
aplegat una sèrie de relats publicats aquí i
allà. Cross Channel (1996), el primer re-
cull, ens parlava de França, un dels vec-
tors temàtics de la seva obra, i era una
postil·la de nivell a aquell gran homenatge
a la cultura de l’Hexàgon que era El lloro
de Flaubert. Així mateix, The Lemon Table
(2004) traçava un camí per la maduresa,
la fatiga, la vellesa… el títol al·ludia a una
tauleta de color groc que hi ha en un bar
d’Hèlsinki, i on els qui s’hi asseuen estan
convidats a parlar de la mort.

Pulsacions és temàticament heteròclit.
Aplega catorze relats llargs, la meitat dels
quals es van publicar en revistes de renom
com el New Yorker o als diaris Sunday Ti-
mes i Guardian, i a les compilacions de
Granta. Realistes, psicològics, narrativa-
ment expansius, explicats amb pols segur
i atents al perfil i a la veu dels personatges,
troben el seu moment clau en algun entre-
forc moral, al qual ens anem acostant
amb parsimònia, després de travessar els
designis dels últims relats de Txèkhov i
l’obra d’anglesos de la postguerra com
Angus Wilson i John Wain.

Un britànic de classe mitjana
Els maldecaps del britànic de classe mitja-
na hi són àmpliament vistos. Per exemple,
a Vents del sud, localitzat en una platja
com Brighton o Hastings, on un jubilat co-
neixerà una cambrera polonesa. I al conte
Complicitat, en què un oficinista ens expli-
ca les seves obsessions puerils abans
d’empatitzar per fi amb una dona. I també
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a El món dels jardiners, en què hi veiem la
dèria anglesa pel cultiu de flors i hortalis-
ses a l’eixida, i els nervis que això causa.

Barnes s’ocupa també de la vida dels
escriptors. La seva ironia, connatural i es-
plèndida, s’acosta a la sàtira quan ens re-
trata dues autores al llindar dels cinquanta
anys que fan gires promocionals i confe-
rències juntes, i això els permet explicar-
se confidències: Al llit amb John Updike.

Una secció del llibre es dedica a pouar
en passatges històrics, sovint verídics pe-
rò amb tractament d’inventiva. El retratis-
ta és del bo i millor del recull i ens parla del

ric món interior d’un pintor contrafet i po-
bre dedicat a retratar la suposada dignitat
de prohoms locals.

I curiós és el conte sobre el revolucio-
nari Garibaldi, de qui se’ns diu que, en la
seva vida personal, va haver d’usar lleis
d’aquells països on va combatre per anul-
lar un matrimoni equivocat. Llegint Har-
monia, un conte excel·lent, ambientat a la
Viena de finals del segle XVIII, amb Mozart
com a secundari, ens acabem preguntant
si el personatge de la pianista cega va
existir realment, i ens fascinem rumiant
com s’ho fa Barnes per caçar anècdotes

en qualsevol llibre d’histò-
ria i convertir-les en parà-
boles de temperatura alta i
ambició universal.
    Quatre o cinc contes òp-
tims fan que aquest llibre
sobresurti. Però vull adre-
çar el lector al conte final,
aquell que intitula el llibre:
Pulsacions. Si bé en alguns
casos l’autor sotmet els
seus relats a una mimesi
de l’experiència del seu
lector natural (un fet que,
més enllà d’un interès ar-
tístic, cal considerar un
deure amb les capçaleres
que van encarregar aques-
tes narracions), en aquest
conte això juga a favor, ja
que és de materials ordi-
naris d’on surt una gran
peça d’enginyeria narrati-
va. El protagonista, un jove
que raneja en els trenta
anys, professor d’institut,
vitalista, dubitatiu, encabo-

riat pel matrimoni feliç dels seus pares i
les tibantors amb la seva parella, entrarà
en un estadi de coneixement diferent en
acarar la decrepitud dels seus progenitors.
El conte ens trasbalsa i alhora ens satisfà.

Angle editorial ha publicat els tres úl-
tims llibres de Barnes (la novel·la Arthur i
George –basada en la vida d’Arthur Conan
Doyle–, les memòries Res a témer i aquest
volum de relats). És una aposta que cal
celebrar i que, amb el bon gust d’aquest
Pulsacions, ens fa esperar que vagin arri-
bant més llibres de Barnes, escriptor que
no decep. ❋
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