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‘ B E C H A T R A P A T ’ , L ’ Ú L T I M A T R A D U C C I Ó D E J O H N U P D I K E

Metàfora del nostre temps
vist des de Nova York

J O A N T R I A D Ú

El nord-americà John Updike,

guanyador dels premis

Pulitzer, National Book i

National Book Critics, ens

presenta a la seva novel·la,

‘Bech atrapat’ (Proa), un

escriptor d’èxit sumit en una

crisi amb el qual practica un

metafòric joc de miralls

La càrrega
moral la
converteix en
una patètica
elegia sobre el
viure que Bech
voldria haver
viscut

El Nobel posa
en un
compromís un
novel·lista que
tota la vida ha
dit: “La
importància no
és important”

E
l més aviat desastrós
i malaurat protago-
nista d’aquesta ex-
traordinària creació
literària en forma de

novel·la, l’escriptor nord-ame-
ricà jueu Henry Bech, premi
Nobel a desgrat seu i discutit a
la seva terra, reconeix a la fi,
des del fons del seu cor, que en
tot plegat –la seva vida, la seva
obra, la breu existència quoti-
diana– hi ha hagut, creu ell,
el que anomena insuficiència
moral. Ho escriu en cursiva a
les acaballes de la memòria
escollida de part del que ha
viscut, en setanta-sis anys. Ja
és molt que ho reconegui; pe-
rò l’expressió és ella mateixa
ben insuficient si pretén co-
brir o encobrir, amb un eufe-
misme, tot allò que amb un
ritme i una vivacitat intel·li-
gent, de primer ordre, ens ha
explicat d’ell mateix i del seu
entorn. És cert que a la fi Up-
dike, l’autor, ho ha volgut ser,
de moral, i com el Gog d’aquell
Papini que llegíem a la nostra
joventut, es pregunta amb la
seva filleta a coll si no és
aquesta simplicitat natural i
el seu retorn als orígens, la
veritable vida. Però llavors
hauríem hagut de llegir la
novel·la amb la vista posada al
final que encara no hem llegit,
per tal de poder-hi veure, jus-
tament, la càrrega moral, que
la converteix en una patètica
elegia sobre el viure que Bech
(o Updike?) voldria haver vis-
cut.

Pel camí d’aquesta mirada
enrere, corol·lari de la novel·la,
l’obra s’eleva al grau de metà-
fora del nostre temps, però
vist des de Nova York, sobre-
tot, i una mica des de Los An-
geles, no gaire. No és un mal
observatori, certament, com
es veu cada dia més; però Up-
dike hi posa el seu Bech,
d’observador, i fins a un cert
punt de víctima, entortolligat
en una mena d’espiral, com
l’evocada pel nostre Calders,
però refugiat en el seu escriu-
re independent, en la seva úl-
tima llibertat d’escriptor, des
de la qual encara objectiva,
encara distancia, i des del seu
capteniment “absolutament
modern”, fins i tot, arriba que
estima. De vegades una mira-
da enrere com aquesta honora
tota una vida, i amb ella un
llibre, una novel·la, d’un no-
vel·lista que després d’haver
intentat dir tota la vida, se-
gons ell, que “la importància
no és important” es troba que
el premi Nobel el posa en un
compromís.

Amb aquest miralleig que
vesteix la faula, a John Updike

se li nota Harvard, potser un
pèl massa; però s’ha de reco-
nèixer que la distinció que el
vesteix i la qualitat de les seves
fonts literàries, angleses i eu-
ropees, possibiliten el distan-
ciament il·lustrat de la seva
sàtira, que tanmateix no té res
d’esnob. Crec que aquesta ad-
quirida maduresa intel·lectu-
al, característica en diversos
graus i modalitats d’una certa
línia imprecisa de la novel·la
nord-americana de postguerra
–des de l’admirat (per Bech)
Saul Bellow (“l’anglès magní-
fic, viperí i esmolat de Sha-

kespeare i de Gerard Manley
Hopkins, de Charles Dickens i
de Saul Bellow...”, pàgina 271),
fins a Philip Roth, passant per
Mailer i Salinger–, es mani-
festa amb més agudesa i és
més aclaridora sobre les in-
tencions de l’escriptor en
aquesta recent novel·la (Bech a
Bay, 1998) que en les dues an-
teriors que n’havia llegit fins
ara: la ja llunyana Problems i En
la finca (Edicions Proa, 1987).
Una desimboltura sarcàstica i
a estones lúdica subratlla ara
les vicissituds d’un escriptor
professional que tot i escriure
en la llengua més llegida del
món occidental i malgrat el
fet de ser ell mateix àmplia-
ment llegit (fins a arribar amb
una de les seves obres al nivell
del que anomena “un best seller
victoriosament vulgar”), es
ressent fins a un extrem d’ob-
sessió paranoide de fets com
ara la falta de reconeixença de
la crítica autòctona i fins i tot
el menyspreu envers la seva
obra, i pateix per les enveges i
les enraonies mesquines del
petit món de Manhattan, tan
petit com qualsevol altre i tan
propens a mirar-se el melic
(però sense amagar-ho ni

avergonyir-se’n) com figura
que fem a la perla del Medi-
terrani. Així Updike crea un
personatge en crisi, però po-
tent; fins a un cert punt mar-
ginal (jueu, home à femmes
sense aturador, desconcertant
i alhora representatiu com a
escriptor), encuriosit fins a la
xafarderia i al mateix temps
convençut que el solipsisme és
la condició de l’escriptor.
Aquesta i una més llarga suc-
cessió d’ambivalències s’acaba
amb un pensament, gairebé
un conjur que un dia es for-
mula des del seu loft solitari de
la part baixa de Broadway:
“Que no li hauria sabut greu
que tots els altres escriptors
desapareguessin i el deixessin
sol en un planeta desert amb
mil milions de lectors en an-
glès. Ser únic no era una pos-
sibilitat que l’intimidés” (pà-
gina 58), i entre els primers,
esclar, Updike.

Bech, el personatge, “una
criatura de la tercera perso-
na”, ve a ser com el jo d’Updi-
ke, amb ramificacions en els
respectius jo (amalgama de vi-
da i obra, amb els tics corres-
ponents) d’altres escriptors,
famosos i pròxims, esmentats
per Bech o parlant de Bech, a
la novel·la; sobre la qual el
lector està abocat a fer-se
–com en altres novel·les, però
amb més raó que en moltes
d’elles–, algunes preguntes
pirandellianes, justament
quant a aquesta relació entre
l’autor i el seu personatge i en
concret sobre el fet que algú,
sobre Bech, en sàpiga més que
Bech mateix. Això, per cert, no
fóra nou ni, doncs, digne
d’esment si no hi hagués una
progressió interna d’apropia-
ció de la novel·la pel perso-
natge, el qual esdevé a poc a
poc el paradigma del que pot
esdevenir-li a un novel·lista
nord-americà del nostre
temps i de presència inevita-
ble al primer rengle de la llista
canònica de grans escriptors.
El lector farà bé, potser, de
pensar que el tractament que
Updike dóna a l’evolució fatal
de Bech es pot aplicar a un
escriptor que reuneixi les ma-
teixes condicions i no es pugui
escapar de l’espiral de preo-
cupacions o obsessions sem-
blants a les que conjura o mi-
ra de conjurar Bech. Per
exemple John Updike, coronat
amb el Pulitzer, el National
Book i el National Book Critics
i sol·licitat per les revistes i per
mitjans de comunicació a
l’engròs, malgrat que pertanyi
(més o menys com el seu Bech)
a l’elit intel·lectual. Així, Bech
atrapat és una novel·la que, di-

vertida i cruel a estones, es
converteix, a més, per les arts
d’Updike, en un brillant exer-
cici de ventrilòquia literària.

En concordança amb l’a-
tenció de les revistes per la
narrativa d’Updike, diverses
parts de la novel·la havien es-
tat publicades per The New
Yorker i per New York Stories. En
cinc apartats ben diferenciats,
gairebé monogràfics –dispo-
sició que facilita la lectura–,
veiem com Bech passa d’una
maduresa daurada, passiva,
“d’escriptor convidat”, a veu-
re’s implicat en actuacions
compromeses, a prendre’s la
justícia pel seu compte assas-
sinant crítics (acció totalment
desmesurada i desaconsella-
ble, que no hauria de servir de
precedent), per a finalment,
haver-se de presentar a tot el
món, però, gràcies al que
anomenem “el botí de Suècia”
–títol de la darrera part–,
com allò que no és: un escrip-

tor exemplar, un autor que ha
contribuït al progrès, al ben-
estar, etcètera, etcètera, de la
humanitat. Vista així, en ter-
mes lineals, aquesta mena de
faula és un sarcasme. Però hi
ha un aprofitament barroc
dels recursos, per, al capda-
vall, trobar la unitat, la idea
fixa que vol el cos narratiu de
l’escriptor-eriçó que és aquí
Updike, segons la popularit-
zada (entre el gremi) classifi-
cació sumària, discretament
lúdica de Berlín. En altres llocs
l’hauria posat més aviat entre
les guineus. Tot tendeix a de-
mostrar que la “insuficiència
moral” de què es ressent Bech
a la llarga inclou la insufici-
ència humana de Bech, que és
insuficient com a persona.
Només la lucidesa final, enca-
rat amb el fet d’exercir de pa-
re, li fa veure els seus llibres,
set, com misteriosament for-
tuïts, com senyals mig esbor-
rats “d’un camí de bosc tene-
brós”, com la selva oscura del
Dante.


