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El crític britànic Cyril Connolly

El crític creador
N A R R A T I V A

A I D A S E G U R A

Cyril Connolly, La caída de Jonathan
Edax y otras piezas breves. Selecció i

edició de Mauricio Bach. Mondadori.

Barcelona, 2000.

E
s diu que els crítics literaris no
tenen voluntat ni talent per
crear literatura i que per això
es dediquen a criticar el que
escriuen els altres. També es

diu que és més difícil trobar un bon
crític que un bon escriptor. Aquestes
dues afirmacions tan arriscades es po-
den aplicar a Cyril Connolly, nascut a
Coventry el 1903. Pel sedàs de la seva
ploma agra i brillant hi van passar les
obres dels autors posteriors a la gene-
ració de Bloomsbury. George Orwell,
Aldous Huxley, W.H. Auden i Evelyn
Waugh van veure com les seves novel-
les eren analitzades (sovint de manera
irreverent) per algú que se sabia inca-
paç d’escriure una bona obra de ficció.

Connolly era fill d’una autoritat
mundial en cargols i carns en conserva.
Amb aquests orígens tan prosaics es va
acabar convertint en el crític més res-
pectat d’Anglaterra, en un bibliòfil
compulsiu i esnob que arribava a robar
primeres edicions de llibres a les cases
dels seus amics. El 1927 va començar
col·laborant en les seccions literàries del
New Statesman, The Sunday Times, Observer
i altres diaris. Va visitar Barcelona du-
rant la Guerra Civil, escrivint per al New
Statesman sobre el moviment anarquis-
ta, pel qual sentia un viu interès.

PERIODISME QUE ÉS LITERATURA
Fundador i editor de la revista Horizon,
sempre deia que el seu periodisme era
literatura, acomplexat per no estar a
l’altura del que ell anomenava els au-
tèntics “creadors”, els escriptors de fic-
ció. La seva única novel·la acabada, The

Rock Pool (1936), era més aviat discreta i
va passar bastant desaperecebuda. Cyril
Connolly va morir el 1974 sense haver
aconseguit acomplir la seva gran dèria:
escriure una obra mestra de ficció.

En canvi sí que va escriure un parell
de bons llibres de caràcter miscel·lani,
publicats en castellà per la desapare-
guda editorial Versal: Enemigos de la
promesa i El sepulcro sin sosiego, reeditat
aquest any per Mondadori com La se-
pultura sin sosiego. Però va ser amb les
recensions literàries i els articles perio-

dístics de diversos gèneres on Connolly
va escriure les seves obres mestres.
Aquest conjunt de textos amarats de
sàtires i paròdies està publicat en qua-
tre volums: The Condemned Playground
(1945), Ideas and Places (1953), Previous
Convictions (1963) i The Evening Colonnade
(1973).

La selecció de textos feta per Mauri-
cio Bach a La caída de Jonathan Edax y

otras piezas breves és una mena de calaix
de sastre que conté diverses mostres de
la versatilitat de Connolly en l’escrip-
tura. El primer, La caída de Jonathan Edax,
és la història d’un bibliòfil cobdiciós
que es dedica a gastar-se tots els diners
en llibres mentre la seva família passa
gairebé gana. El tema de la bibliofília
compulsiva també està tractat, però ja
no de manera burlesca, a La alacena del
adicto a la novela i a Fiebre bibliófila.

Altres peces destacables d’aquest re-
cull són Bond cambia de chaqueta i Uno de
mis Londres. La primera és una paròdia
grotesca sobre un James Bond que s’ha
de transvestir per portar a terme una de
les seves missions. El viril superheroi hi
troba gust i s’hi acaba dedicant fora de
l’horari laboral. Uno de mis Londres és un
retrat ple de nostàlgia i tendresa sobre
la ciutat que va conèixer en la seva jo-
ventut.

SENTIMENTS CONTRADICTORIS
Però són Noventa años reseñando novelas i
Críticos els escrits més brillants i repre-
sentatius de la visió que Connolly tenia
de l’ofici. En aquests posa de manifest
els seus sentiments contradictoris cap
a la professió amb la qual va arribar a
ser tan respectat. “La crítica de novel-
les és la tomba del periodisme”, no
dubta a afirmar. També assenyala un
dels perills més comuns de la crítica
literària: el de deixar-se portar per la
histèria i saludar l’aparició de cada
llibre amb esglais d’obra mestra o de
novel·la definitiva.

A La caída de Jonathan Edax... hi trobem
una petita mostra de l’obra d’un per-
sonatge iconoclasta, mandrós i descre-
gut que vivia els llibres de la millor
manera que es pot fer, amb emoció i
sensibilitat. El plat fort són el seguit de
sucosos consells dirigits a la professió,
escrits per algú que estimava la litera-
tura per damunt de tot però que mai va
perdre la perspectiva crítica necessària
per valorar-la tot desmitificant-la.

A S S A I G

Crítica de la
mundialització

MIQUEL PORTA PERALES

Diversos autors, Globalització-pensament
únic. La Busca. Barcelona, 2000.

E
l fenomen de la globalització i
de l’anomenat pensament
únic està donant lloc a una
considerable nòmina de tre-
balls que intenten esbrinar no

sols el perquè de tot plegat, sinó també
la millor manera de fer front a una rea-
litat que alguns qualifiquen de molt
crua i d’extremadament preocupant i,
fins i tot, perillosa. En aquest sentit, cal
agrair que un grup de filòsofs s’hagin
decidit a reflexionar sobre aquest tema
que, com se sol dir, és de la més candent
actualitat. Globalització-pensament únic és
el títol del llibre que permet que el lector
s’introdueixi críticament en l’assumpte i
que ho faci, per dir-ho d’alguna manera,
des de diversos interessos teòrics. ¿Una
valoració dels diversos treballs que for-
men aquest volum col·lectiu? Hi ha qui
se’n surt bé i qui, a parer meu, incorre
en tòpics que no porten a cap banda.

D’entre els autors que se’n surten cal
destacar Manuel Cruz, Lluís Alegret i
Josep Lluís Sarrato . Tots tres, sí, són
crítics amb la globalització, o amb al-
guns o molts dels seus aspectes, però
tots tres tenen la virtut de no practicar
el típic catastrofisme de massa analistes
que semblen veure gairebé el dimoni en
persona cada cop que es parla de la
mundialització. D’altra banda, per con-
cretar una mica, convé de destacar l’al-
ternativa raonable que proposa Manuel
Cruz, i les consideracions de Lluís Ale-
gret sobre les possibilitats de la infor-
màtica a l’ensenyament que es clouen
amb la reivindicació de la filosofia com
a eina per reflexionar sobre la comple-
xitat del present, i l’anàlisi dels diversos
dualismes (mercat lliure/monopolis, ca-
pital especulatiu/capital productiu, in-
clusió/exclusió, abundància/escassetat,
etcètera) que Josep Lluís Sarrato detecta
en la globalització. Els treballs restants
–tots prou interessants i que deixaran
d’allò més satisfets els crítics més radi-
cals– no acaben de convèncer per raons
diverses. No convenç Gonçal Mayos
quan vesteix l’anomenat pensament
únic amb la roba que més li convé per
així carregar-se’l millor. No convenç
Marta Doltra ni quan considera que la
majoria dels ciutadans (menys els con-
cienciats, of course) són babaus que es
deixen enganyar pel sistema ni quan
especula sobre l’especulativa decons-
trucció de Derrida aplicada a la crítica
del pensament únic. No convenç Anto-
nio Blanco quan profetitza –ho trans-
cric entre cometes perquè el lector s’a-
doni del catastrofisme rampant– que “el
món camina vertiginosament cap a la
seva destrucció suïcida”. No convenç
Ramon Marquès quan parla d’una espi-
ritualitat inefable. I no convenç Bernat
Castany quan va a la recerca i captura
–pur maniqueisme inquisitorial– de la
caterva d’intel·lectuals que estan al servei
d’un pensament únic que no és sinó
“l’expressió ideològica totalitària de la
globalització”. En qualsevol cas, aquest
és un llibre molt recomanable perquè
els seus autors argumenten tots els seus
raonaments. Com passa a la vida: alguns
lectors hi estaran d’acord i d’altres no.
Un text de referència per endinsar-se
críticament en la globalització que ja
marca les nostres vides.

La bella infidel
A S S A I G
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Pilar Godayol, Espais de frontera. Gènere
i traducció. Eumo. Vic, 2000.

B
ella, però infidel. Així va qua-
lificar el francès Ménage la
personal traducció dels clàs-
sics que havia fet Ablancourt
al segle XVII. El desconeixe-

ment general de les cultures grega i ro-
mana demanava noves versions dels
textos antics adaptades i accessibles. I les
belles infidèles es van posar de moda a
l’Europa de l’època. Les tendències evo-
lucionen, segons els canvis estètics, so-
cials o ideològics, però el debat entre
traducció literal o lliure continua.
Aquest interessant, actual i didàctic es-
tudi de Pilar Godayol es basa en la im-
possibilitat de reconstruir l’equivalent
absolut del text originari. I defensa la

riquesa i la pluralitat, l’espai alternatiu
de la frontera. L’únic espai on la tra-
ductora –aquest és un llibre de mili-
tància feminista– es pot moure en lli-
bertat. Per diverses raons. Primer, per-
què les dones, “com a subjectes no he-
gemònics”, sempre es troben al camí del
mig intentant negociar amb les dues
bandes. Segon, perquè aquest espai fluid
simbolitza l’experiència de les escripto-
res chicanas, les primeres a plantejar-lo
obertament. Tercer, perquè només en
l’àmbit fronterer es pot reflexionar so-
bre “els compromisos, els riscos i les
contradiccions de (re)escriure una auto-
ria des d’una identitat de dona”. Una
dona que, avui més que mai, ha de posar
en entredit les jerarquies tradicionals,
escapar dels valors patriarcals i qüestio-
nar-se els seus hàbits i estratègies com a
traductora.

Godayol vol que aquest text ens iniciï
en la “construcció d’un discurs traduc-
tològic” capaç d’interrogar-se, “des de la

diferència i la no-hegemonia” sobre
“l’exercici de poder que és (re)escriure
un text originari en una llengua i una
cultura distintes”. I ho aconsegueix: fins
i tot els lectors i lectores poc familiarit-
zats amb un llenguatge i un tema molt
especialitzat acaben implicant-se en el
debat sobre l’encreuament de gènere i
traducció. Un debat obert, provisional i,
per això mateix, viu. Espais de frontera
comença presentant l’estat de la qüestió,
amb una introducció als estudis cultu-
rals i lingüístics que convida a desafiar
els criteris de les elits dominants i pro-
posa un model integrador. També recu-
pera aquelles traductores del passat que
van fer-se visibles de manera subtil i les
reflexions de les quals, al voltant de te-
mes com l’autoria i la fidelitat, són avui
molt valuoses. D’altra banda, Godayol
ens acosta a les traductores i escriptores
que viuen a cavall del Primer i el Tercer
Món i es veuen obligades a “jugar i ne-
gociar amb la cara plural de les perso-
nes” i que –cal remarcar-ho– desco-
breixen tot allò que uneix les dones,
sense distinció de raça, nacionalitat o
condició. L’estudi es clou amb un capítol
pràctic recomanable al voltant de Meri-
cans, de la chicana Sandra Cisneros, del
qual se’ns ofereix una magnífca versió
en català que ha sabut conservar el ca-
ràcter híbrid i transgressor.


