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Paraules contra la barbàrie
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d’una capital. Traducció de

Núria Miravet. Proa.
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L
a lectura d’aquesta
novel·la que l’autor
albanès Ismael Kada-
ré (1936) va publicar
l’any 1975, i que va

modificar el 1989, me n’ha
recordat una de Vintila Horia
(oblidat i obscur escriptor
d’origen romanès, perseguit
pels nazis i pels comunistes,
guanyador del Goncourt), ti-
tulada Perseguid a Boecio. Es
tracta d’un relat sobre els
camps de concentració de la
Segona Guerra Mundial que
acaba amb un capítol ambi-
entat en el segle cinquè des-
prés de Crist. És a dir, co-
mença amb la descripció de
com un expresoner s’acostu-
ma progressivament a la lli-
bertat, després d’una reclusió
terrible, al bell mig del segle
XX, i finalitza amb un retrat
de la manca de llibertat que
va sofrir Boeci mil cinc-cents
anys abans. El salt en el temps
actua com a metàfora eficaç
de la universalitat de la in-
justícia. De forma similar,
Kadaré utilitza, en les pàgines
de Novembre en la capital, his-
tòries paral·leles o al·lusions a
temps passats per parlar de la
pervivència dels horrors que,
gairebé des de sempre, han
amenaçat la societat albane-
sa. Al mig d’un paràgraf que
descriu com la guerrilla par-
tisana ataca un tanc alemany,
a finals del 1944, un esment a
una llegenda o a un perso-
natge històric transporta el
passat al present narratiu,
per establir un vincle que
subratlla la idea de l’etern
retorn de tot allò que afecta
els éssers humans.

L’excusa per parlar d’a-
quest caràcter cíclic del
temps és un convuls moment

de la història albanesa: l’alli-
berament de Tirana de l’ocu-
pació alemanya. Patrulles
partisanes se n’encarreguen,
sense sospitar que no són res
més que peces d’una partida
d’escacs que canvia de juga-
dors, però no pas d’estratègi-
es, de regles ni de jugades
brutes. Una dictadura està a
punt de deixar pas a una al-
tra. La de l’horror feixista do-
narà el relleu a la del prole-
tariat, que aviat conduirà a
una altra mena d’horrors. Al-
guns dels protagonistes d’a-
questa novel·la coral ho saben
però no ho poden dir, uns al-
tres ni tan sols s’ho imaginen.
N’hi ha encara un tercer
grup: homes i dones que per-
tanyen al passat, als temps en
què Albània era una monar-
quia, i no pas un país ocupat
o un règim comunista, vícti-
mes, però, de la mateixa vio-
lència, de les mateixes traïci-
ons, de les mateixes històries
de sempre.

LA CIUTAT I LES PARAULES
Una ullada als títols que con-
formen l’obra de Kadaré re-
vela la importància que hi té
la ciutat i, en general, els es-
pais arquitectònics. Tres cants
fúnebres per Kosovo, El Palau dels
somnis, Crònica de la ciutat de
pedra: castell o laberint, una
metròpoli d’inspiració kafki-
ana que ofega l’esperança de
l’individu, el qual es conver-
teix en un titella en mans de
conspiracions invisibles o de
cadenes burocràtiques, que
no porten enlloc, que no te-
nen sortida. Tirana no és, en
el cas que ens ocupa, una ex-
cepció. No és només l’escena-
ri de l’acció. És l’espai on es

troben les diferents línies ar-
gumentals, les disgressions,
els personatges d’abans de la
guerra amb els supervivents.
És l’encarnació de la barbàrie
i, al mateix temps, l’indret on
la paraula pot prendre la ini-
ciativa, com a arma de talls
innumerables.

Perquè allò que protago-
nitza realment Novembre d’una
capital no és el relat bèl·lic ni
la ciutat metàfora, sinó la
paraula en les seves múltiples
facetes. Missatge, reivindica-
ció, arma contra el memori-
cidi, eina, escriptura, cançó,
poesia, batec d’una llengua

minoritària, relat oral, llam-
pec d’ironia, acudit, llegenda,
instrument alhora del novel-
lista i del poble, que parla a
través dels personatges. La
paraula envaeix els carrers de
la capital com a grafits en les
parets o com a pamflets que,
d’un dia per l’altre, teixeixen
una catifa sobre l’asfalt. Hi ha
paraules que, per analogia, es
tornen símbols tràgics (Ma-
tanzas és el cognom d’un ad-
vocat relacionat amb ETA);
altres es converteixen en re-
cords d’un dolorós passat re-
cent (l’avinguda Mussolini,
esmentada per Kadaré).

REIVINDICACIÓ
Dos són els personatges que,
de manera oposada, reivindi-
quen la importància del llen-
guatge. D’una banda, el Mut,
que ho fa mitjançant la ne-
gació, com el Mudito, el per-
sonatge de Donoso que com-
binava paradoxalment el si-
lenci amb la incontinència
verbal. De l’altra, Adrian Gu-
ma, un escriptor turmentat
per la necessitat de parlar so-
bre què està passant al seu
país, que –com Canetti–
aposta fermament per la pa-
raula. Perdre aquesta aposta
el condueix al suïcidi. Però la
seva obra i la llegenda que
naixerà de la seva mort li as-
seguraran la perviviència,
que l’autor descriu des de
l’òptica de la paròdia i la iro-
nia. Quan els partisans se’n
vagin de Tirana cap a les neus
del nord, només deixaran pa-
raules, perquè com diu el no-
vel·lista: “Cap comptabilitat
no hauria pogut fornir infor-
mació més exacta que la tra-
dició oral”.

Humor anglès
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L’
humor anglès té
una llarga tradi-
ció. Shakespeare i
Dickens el van
conrear i, a través

de la novel·la i el teatre, ha
arribat a tenir una personali-
tat pròpia, unes característi-
ques que l’han distingit, per
exemple, de l’humor ale-
many, el francès i l’hispànic.
Modernament el cinema i la
televisió han acabat de fer la
balançada. Si ens aventurés-
sim a la difícil tasca de defi-
nir-lo diríem que, per exclu-
sió, l’humor anglès no té la
brutalitat de l’alemany, el pi-
cant del francès ni, de bon
tros, la negror de l’humor
hispànic. És bàsicament un
humor net, subtil i intel·lec-
tual. Jerome K. Jerome (An-
glaterra, 1859-1927), mestre

d’escola, actor, periodista i
escriptor, no és aliè a la fama
de l’humor anglès que ha de-
passat les fronteres del Regne
Unit, gràcies especialment a
la seva obra Tres homes en una
barca, publicada el 1889, tra-
duïda als principals idiomes
del món i llegida per milions
de persones.

VIATGE FLUVIAL
Tres homes en una barca és la
narració del viatge fluvial de
tres joves amics i un gos, Tà-
mesi amunt, de Kingston a
Oxford. L’obra relata les
aventures i desventures dels
tres navegants en barca du-
rant un parell de setmanes. El
llibre conté, així mateix, el
record d’anècdotes i fets pas-
sats pels mateixos protago-
nistes o pels seus amics i co-

neguts. Considero la novel·la
de Jerome K. Jerome com una
crítica anticipada al que des-
prés s’anomenaria càmping.
Sense abandonar mai l’estil
volgudament lleuger i irònic,
l’autor es complau a fer di-
verses digressions històriques
relacionades amb les ciutats
de la riba del Tàmesi, que
travessen. Des de les altures
del nostre segle sorprenen al-
gunes observacions crítiques
sobre l’Anglaterra de fa cent
anys: la superpoblació de
Londres, la velocitat dels seus
vehicles –que no anaven a
més de quaranta quilòmetres
per hora– i el traüt de la vida
moderna. En conjunt, Tres ho-
mes en una barca és un llibre
molt amable. L’humor que
conté, contemplat des de la
distància d’un segle, sola-

ment suscita el nostre bene-
volent somriure per la seva
ingenuïtat i pel regust que
deixa de cosa envellida i amb
olor de naftalina. Passa una
mica com amb les obres de
Santiago Rusiñol, El català de
la Mancha i Jocs Florals de can
prosa, per exemple, que van
fer les delícies dels nostres
avis però que vistes o llegides
avui se’ns apareixen total-
ment arnades. El que s’a-
guanta més sòlidament en
l’obra de Jerome K. Jerome,
d’acord, repeteixo, des d’una
visió moderna, són algunes
excel·lents descripcions pai-
satgístiques. En aquest sentit
en el llibre hi ha fragments
antològics, per exemple el
retrat del riu “amb la llum del
sol saltant damunt les petites
ones saltarines” i el contrast

amb el mateix riu “fred i fei-
xuc, amb les gotes de pluja
caient sense parar damunt les
aigües amarronades i man-
droses”. Despullat de les
anècdotes, Tres homes en una
barca emergeix com un bon
llibre de viatges, curull d’ob-
servacions molt sensibles de la
natura, fetes amb una prosa
elegant que ha resistit perfec-
tament el pas del temps.

Curiosament ens trobem
amb una obra que es fa llegir
no per la peripècia que li va
donar fama sinó per una cosa
més profunda i més durado-
ra: la gràcia d’un estil trans-
parent i directe, de ressonàn-
cies poètiques, del que en po-
dríem dir literatura pura.
L’edició de Quaderns Crema,
amb la pulcritud exemplar de
la casa, es beneficia d’un va-
lor afegit: l’excel·lent traduc-
ció de Josep Marco. En uns
moments en què les traduc-
cions catalanes, grosso modo,
són contestades per adotze-
nades, la versió de Josep Mar-
co destaca per la seva quali-
tat. Aspecte, per ell sol, que fa
recomanable el llibre.


