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ugust va ser la quarta i última novel·la
de John Williams. Els lectors catalans
coneixíem Williams gràcies a Stoner,

la tercera que va publicar, una novel·la que va
enlluernar-nos i que molts tot just vam po-
der llegir l’any passat. Gràcies a August,
Williams va obtenir el National Book
Award del 1973, però va haver de compar-
tir el premi amb John Barth, per Chimera,
perquè el jurat no es va posar d’acord bo i
que les dues novel·les siguin molt diferents:
Chimera, molt més postmoderna; August,
molt més clàssica.

Perdonin, però a còpia de veure passar
modes i anys i d’anar llegint llibres, fa temps
que em sembla clar que una novel·la és bàsi-
cament una bona història, escrita d’una ma-
nera que atrapa. No els puc dir res de Chime-
ra; però, generalment, els pocs que poden es-
criure una obra com August l’escriuen i dei-
xen els experiments per a uns altres.

Williams hi novel·la un dels moments
més importants de la història de Roma: la
vida d’Octavi August i, per tant, el pas de la
república romana a la dictadura imperial.
Ho fa servint-se de materials textuals de tot
tipus; cartes, memòries, notes, ordres, actes,
informes..., textos que suposadament escri-
uen personatges vinculats amb August, tot i
que poques vegades es dirigeixin directa-
ment a ell, personatges com Marc Agripa,
Mecenes i Quint Salvidiè Ruf, els seus amics
de joventut; familiars com Júlia, Lívia i
Hírtia, filla de Críspia, que va ser dida d’Oc-
tavi; autors com Horaci, Ovidi i Virgili; ene-
mics o rivals d’ell com Marc Antoni i Cleò-
patra.

Fàcilment relacionable amb Memòries
d’Adrià, de Marguerite Yourcenar, o amb Jo,
Claudi, de Robert Graves, el tema de fons
d’August és el poder, les dificultats per acce-
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dir-hi i les estratègies per mantenir-s’hi, però
també les renúncies i les obligacions que

comporta.
Des d’un punt de vista estrictament lite-

rari, em fa l’efecte que aquesta novel·la
hauria tingut encara més força si el per-
sonatge principal hagués estat Júlia,
l’única filla d’Octavi August, obligada
en nom de les obligacions de govern a

casar-se tres cops amb tres homes que
no tria i víctima, doncs, també del poder

com el seu pare. En prova de fugir inútil-
ment participant en un culte secret obscena-
ment carnal i portant una vida dissipada a
Roma. “Fa un moment escrivia sobre el po-
der i sobre el gaudi del poder. Ara penso en
les artèries per mitjà de les quals les dones
han de descobrir, exercir i assaborir el poder.
A diferència de l’home, les dones no el poden
obtenir per la força, la voluntat o el desig, ni
tampoc en poden presumir amb l’orgull dels
homes... La dona ha d’encarnar un ventall de
personatges que li permeten dissimular els
embats i la glòria.” Com les dones en rela-
ció amb el poder, fins a la tercera part, la
més curta, l’única en què té directament la
veu en una llarga carta que escriu a Nico-
lau Damascè, els lectors sovint ignorem els

dimonis, les raons i els desitjos d’August.
N’estem separats per altres veus i per tota

aquella matèria textual de què es va servir
Williams per construir aquesta novel·la.
Pressuposo que ho va voler així perquè les
víctimes sempre estem un o més passos més
ençà del poder. Ben entès, però, víctima tam-
bé ho deu ser August, que, només en un mo-
ment, contestant una pregunta de Júlia, diu
que ha de pensar que ha valgut la pena tot el
que ha hagut de fer. “Tots dos hauríem de
pensar que sí.” I, com a consol, “Tots ens aca-
bem acostumant a la nostra vida”. ❋
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L’apunt
Després de la bona repercussió que va tenir
la traducció de la novel·la Stoner, Edicions
62 ens ofereix una nova novel·la de John
Williams, en aquest cas August, basada en
el cèlebre emperador romà i tota una
plèiade de personatges.

L’emperador romà
Octavi August
ha generat infinitat
d’interpretacions
literàries, com la de
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La fantasia de la realitat
o és un relat fàcil de llegir, la prime-
ra novel·la de la gironina Mar
Bosch. Hi ha massa cartes trucades i

d’altres que no lliguen de cap manera. És
com un gran laberint amb passadissos
abruptes i sortides difícils. Només cal dir
que el fil que uneix la trama és la bufanda
que una mare teixeix per al seu fill per pro-
tegir-lo de les seves debilitats. Una pila de
personatges, escenaris, accions i decisions
absurdes que, agrupades, agafen fons i for-
ma prou racionals. Un aiguabarreig d’es-
purnes de Kafka, Brecht i Trabal, a més del
món fantàstic literari, per bastir una faula
reflexiva sobre el fet de viure i sobreviure.

Bedlam és un poble de conte on, després
d’un estiu prodigiós, el nen protagonista,

N Haiku, que ha après cinc idiomes només lle-
gint els prospectes dels productes que la seva
mare comprava al mercat, fa un canvi radi-
cal: es converteix de sobte en mut, absent,
trist i de color blau. La seva mare, Agnès, no
li treu els ulls de sobre mentre es queixa de la
seva desgràcia. Fa setmanes que no veu la
cara al marit perquè està sempre tapat, amb
un diari o revista a un pam del nas.

Un estiu, el poble va patir un sotrac: es va
fer hivern, un de mai vist per la seva cruesa.
Sempre nevant i glaçant, fenòmens que van
fer caure pedrades d’orenetes congelades del
cel, i totes les cases van tremolar i es van aca-
bar tots els productes combustibles. Va ser
aleshores quan la mare de Haiku va decidir
fer-li una bufanda tan llarga, perquè el seu

fill mai més passés fred. La peça s’anava car-
golant al cos del noi mentre fugia de casa.
Perquè aquell hivern, “que se li va girar el
cervell”, havia arribat per quedar-se. I se
succeiran un seguit d’incidents sorprenents:
el poble és il·luminat per una llum prodigio-
sa, es viuen aventures sota l’aigua gèlida,
s’arriba a una ciutat desconeguda, es visita el
pou de les coses perdudes i el cementiri de
les joguines. Al final, “l’estiu sempre torna”.

Bedlam té una trama enginyosa que s’en-
riqueix amb un llenguatge directe, ple de
metàfores i simbolismes que deixen un rau-
rau de placidesa. Ben necessària, especial-
ment quan el sofert lector es pot perdre en
aquests laberints narratius tan curulls de si-
tuacions oníriques i fantasioses. ❋
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