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harles Dickens (1812-
1870) ha estat i conti-
nua sent un dels au-
tors més llegits del

món, arreu i en tot temps. Tols-
toi i Dostoievski el llegien amb
admiració, T.S. Elliot es consi-
derava un dickensià de soca-
rel, Nabokov deia que s’ha de
llegir amb l’espina dorsal,
que és tot emoció i estre-
miment. Potser la clau del
seu gran èxit, que fos lle-
git per totes les capes so-
cials i que encara avui dia
ens arribi i ens atrapi, es deu a
la modernitat amb què expres-
sa la pervivència de l’amor en-
mig d’una societat industrial in-
clement amb els indefensos.

A casa nostra va arribar amb
força retard, com tots els autors
de la literatura anglesa, massa
lluny geogràficament i lingüísti-
cament perquè exercissin la in-
fluència dels autors francesos o
germànics. Va caldre esperar la
generació noucentista perquè
fos traduït. En la dècada dels
anys vint i trenta, Josep Carner
va traduir en un català extraor-
dinari –encara que no fos del
tot fidel– Una cançó nadalen-
ca, Els papers pòstums del club
Pickwick, Grans esperances i
David Copperfield –les dues úl-
times reeditades per Proa. A co-
mençament dels vuitanta,
Folch i Camarasa va traduir
Temps difícils, i en els darrers
anys hem tingut les magnífi-
ques traduccions de Xavier Pà-
mies d’El Casalot i la de Gabriel
Planella de Cançó de Nadal.

Ara bé, més enllà de les tra-
duccions, els catalans, com la
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resta d’occidentals, creixem en-
voltats de Dickens, del seu uni-
vers i dels seus personatges. En-
cara que no l’haguem llegit mai,
hem passat els nadals de la in-
fantesa mirant pel·lícules que
adapten la seva obra: ens hem
atemorit davant l’avar Scrooge i

les aparicions dels fantasmes,
ens hem commogut amb el

pobre Oliver Twist i hem
admirat David Copper-
field. Els seus relats
anuals de Nadal, que va
iniciar amb Cançó de
Nadal, el 1843, van

canviar la forma de viure
les festes nadalenques, no

només a Anglaterra sinó tam-
bé a tot Europa.

Una vida difícil
La vida de Charles Dickens no
va ser fàcil. Després d’uns pri-
mers anys feliços, a dotze anys
va haver d’interrompre els seus
estudis quan el seu pare, un
funcionari afable però despreo-
cupat, va ser empresonat per no
pagar els seus deutes. El jove
Charles va veure’s obligat a
mantenir-se per ell mateix i va
entrar a treballar en una fàbrica
de tints, enganxant etiquetes
als pots de betum durant deu
hores diàries. Al cap de tres
anys, gràcies a l’herència rebu-
da de l’àvia materna, la situació
va canviar. Va poder entrar a
treballar com a passant en un
bufet d’advocats i, més tard, va
ser corresponsal del Morning
Herald al Parlament, la qual co-
sa va encaminar-lo cap a la seva
carrera d’escriptor. Però l’em-
presonament del seu pare i la

desagradable experiència de la
fàbrica, que més tard descriuria
una mica alterada a David Cop-
perfield, li van produir una sen-
sació d’humiliació i d’abandona-
ment que l’acompanyaria la res-
ta de la seva vida. Va ser un ho-
me turmentat, sempre en lluita
amb ell mateix. Tot un seguit de
biografies, des de la de John

Forster i G.K. Chesterton fins a
la més recent d’Ackroyd, donen
compte d’aquest sofriment inte-
rior, de la seva profunda infelici-

tat, malgrat la seva plàcida vida
de pare de família nombrosa i
l’èxit de la seva obra.

Charles Dickens és un dels
grans narradors de la primera
meitat del segle XIX, dels que
escrivien comèdies humanes a
l’estil de Balzac. A partir del se-
gle XX ja no s’escriuran obres
així, amb voluntat de construir
una visió total del món. Potser
per aquesta visió global, la lectu-
ra de la seva obra és tan amena i
sedant. Ens endinsa en un món
ple d’homes que comprenem,
que escoltem amatents. Mentre
el llegim, ens rendim a la vivaci-
tat del text, a la serenitat i ple-
nitud de la narració, al seu estil,
senzill i noble, al dramatisme
emocionant d’algunes escenes i
a la grandiositat èpica del seu
conjunt. L’empatia que ens des-
perta per l’home del carrer ens
reconforta. El seus personatges
són veritablement humans,
complets, lluminosos.

L’Esther Summerson d’El
Casalot, la Louisa Gradgrind de
Temps difícils, o el mateix Da-
vid de David Copperfield, per
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dir només alguns dels grans
personatges dickensians, estan
animats d’una gran força inte-
rior per tirar endavant la seva
vida, no s’enfonsen mai, sem-
blen dotats d’una gràcia divina
que els protegeix contra tota
desesperació. No són personat-
ges convencionals, són capaços
d’assumir amb coratge els ri-
gors de l’existència.

Al costat d’aquests personat-
ges bons, fent de contrapès,
Dickens crea uns personatges
grotescs que, més enllà de la se-
va maldat, aporten una alegria
constant a la lectura. Són perso-
natges que se situen clarament
dins la tradició caricaturesca
que parteix de Rabelais i Cer-
vantes i que passa per Jonathan
Swift. Des dels primers perso-
natges ximples d’Els papers
pòstums del club Pickwick fins
a l’inoblidable avi Smallweed
d’El Casalot, passant per Mrs.
Sparsit de Temps difícils, la se-
va obra és poblada de multitud
de personatges satírics i plens
de perversió, que l’autor descriu
amb una ironia esmolada.

Aquests personatges tan ca-
ricaturitzats formaven part
d’una realitat silenciada que
l’autor volia denunciar. A través
de l’humor i de la sàtira, Dic-
kens combatia les desigualtats
brutals de la societat victoriana
en què vivia. Va denunciar la
desprotecció dels infants a Oli-
ver Twist, l’estat de la justícia a
El Casalot, els efectes de la Re-
volució Industrial a Temps difí-
cils, el sistema educatiu a Ni-
cholas Nickelby, el sistema fi-
nancer a Dombey i Fill, el siste-
ma penal anglès i els excessos
de la burocràcia a La petita
Dorrit, la intolerància política i
religiosa a Història de dues ciu-
tats i Barnaby Rudge. George
Orwell deia que ningú no havia
atacat les institucions britàni-
ques amb tanta ferocitat, i Karl
Marx va dir que Dickens “havia
proclamat més veritats de ca-
ràcter social i polític que tots els
discursos dels professionals de
la política”. 

Però més enllà del compro-
mís social, a la seva obra hi ha
una recerca gairebé fenomeno-

lògica del mal, la descripció del
mal en la seva quotidianitat i
absurditat. Fins i tot hi ha qui
creu, com Italo Calvino, que el

veritable Dickens és només el
de la personificació de la maldat
i de les caricatures grotesques.
Parodiava constantment els
més pèssims exemples de per-
versió humana per combatre’ls.
A Temps difícils, quan descriu
la maldat del jove Harthouse
ens diu: “Tant en l’esfera priva-
da com en la pública, seria molt

preferible, per a l’era en què li
tocava de viure, que ell i la legió
dels que són com ell fossin fran-
cament malvats, i no pas indife-
rents i freds com són. Són els
icebergs que van a la deriva, em-
pesos per tots els corrents, els
que fan naufragar els vaixells.”
Elie Wiesel, escriptor jueu ro-
manès, supervivent dels camps
de concentració nazis i premi
Nobel de la Pau, manté una idea
semblant sobre la idiosincràsia
del mal quan analitza el mal co-
mès pel nazisme: “El contrari
de l’amor no és l’odi, és la indife-
rència. La indiferència, per mi,
és la personificació del mal.”

De fet, els malvats de Dic-
kens no són tan malvats com
ambivalents. És el cas de Uriah
Heep, l’antagonista de David
Copperfield a la darrera part de
la novel·la, l’empleat fraudulent
i manipulador que acabarà a la
presó. Psicològicament és molt
interessant i no en va Freud i
Kafka van exaltar David Cop-
perfield. Aquests tipus de mal-
vats apareixeran més tard en
els llibres de Tolkien i de Ro-

ling, la qual cosa mostra la con-
fiança dels autors anglesos en la
maduresa dels lectors joves.

Dickens amb Londres, com
Balzac amb París, fan que la ciu-
tat tingui un protagonisme físic
indiscutible en les seves novel-
les. Londres, amb les seves trans-
formacions, és el moviment ma-
teix dels destins i dels senti-
ments humans, el ritme de la vi-
da i de la història que s’explica.
La relació entre Dickens i Lon-
dres és tan estreta, que la seva
segona novel·la, Oliver Twist, va
ser responsable de la neteja de
l’actual raval de Londres. I ara,
en el bicentenari del naixement,
Londres es rendeix a Dickens
amb unes celebracions diàries al
llarg d’aquest any: des de reposi-
cions de pel·lícules fins a activi-
tats diàries per a nens i adults al
Museu Dickens, musicals, expo-
sicions, etcètera.

La ciutat de Londres bull dins
les històries dickensianes, jun-
tament amb les coses, les cam-
bres, els personatges menors,
els objectes, com en un quadre
flamenc minuciós i preciós, i
potser és per aquest camí de
preciosisme que Dickens torna
sovint la seva prosa poètica –i
una mica ensucrada–. Cal dir
que, per aquest motiu, alguns
autors, com Virginia Woolf o
Henry James, han acusat Dic-
kens de sentimentalisme. És ve-
ritat que s’hi pot trobar un
afany per complaure el gran pú-
blic amb un moralisme evident.
Però això perviu al costat de lí-
nies argumentals ben constru-
ïdes, amb uns personatges
d’una gran complexitat i intros-
pecció, i amb una generosa iro-
nia. Ningú no ha pintat amb
tanta varietat de matisos la gent
estúpida i vanitosa.

Els valors de la infantesa
Potser la clau del seu èxit rau en
el que diu Harold Bloom, que
Dickens ens convida a llegir com
si poguéssim tornar a ser nens.
Certament, la innocència i la lu-
cidesa del món infantil es des-
plega en la seva prosa senzilla i
clarivident, plena de la intensi-
tat de la infantesa: és el primer
autor que fa protagonista un
nen en una novel·la, Oliver
Twist. El lector adult hi retroba
alguna cosa essencial de si ma-
teix que prové de la primera in-
fantesa i que només s’il·lumina
des de la maduresa. De fet, Ce-
sare Pavese dirà que “només
l’home fet sap ser un nen”.

Val la pena llegir i rellegir Dic-
kens, doncs. És un clàssic que
exerceix indubtablement un po-
der calmant sobre el lector. ❋

L’‘Oliver Twist’, en versió de
Polansky, amb Ben Kingsley i
Barney Clark  AXIU
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