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E
n aquest nostre segle
que ja s’acaba, la no-
vel·la ha tingut una
trajectòria desigual.
Hi ha veus –com el

martell d’heretges Harold Bloom–
que parlen de la mort de la
novel·la. N’hi ha d’altres que
diuen, més o menys encertada-
ment, que aquest gènere no
morirà mai. Que ni tan sols el
refugi de les històries que, vol-
gudament o no, ha resultat ser
el cinema no podrà prendre a la
novel·la la seva capacitat evoca-
dora, creadora i difusora de
nous mons (sempre que l’artí-
fex sigui un escriptor i no un
membre del col·lectiu d’esclafa-
tecles que ens envaeix cada cop
més, seguint la nefasta tesi
d’Andy Warhol segons la qual
tothom té dret als seus cinc
minuts de glòria. En el camp de
la lletra impresa molts ens po-
drien estalviar aquest temps
preciós. La vida és tan curta que
em dol malbaratar-la llegint
textos que, amb l’aquiescència
d’una caterva d’editors sense
ànima, no només fereixen de
mort el gènere novel·lístic sinó
també alguna de les poques
neurones que em funcionen).

Sigui com sigui, el que va a
missa és que el XX és el segle
del triomf del jo en l’univers
novel·lístic. Això que acabo de
dir és de jutjat de guàrdia, ja ho
sé. Els fans acèrrims de Henry
James ho tenen claríssim. Per
no tirar enrere i parlar de St-
hendal. O tirar endavant i par-
lar de Kafka. En tots ells, i en
molts més que no cito per la
tirania de l’espai, la trama,
l’acció, els detalls i fins i tot la

descripció dels personat-
ges queden relegats a un
segon pla. L’únic impor-
tant és saber com afecta
al protagonista allò que
li està passant; com ho
viu; què n’extreu. Un
corrent en el qual els es-
criptors alemanys han
fet incursions d’una de-
mostrada excel·lència
–què rau, si no, en l’ori-
gen de la romàntica tra-
gèdia del jove Werther,
del mestre Goethe?–, ser-
vint-se destrament de la
seva llengua, dòcil, flexi-
ble i harmoniosa per al
concepte i la reflexió.
Una d’aquestes incursi-
ons és el Narziss i Gold-
mund sortit de la ploma
del pare de Siddharta i El
llop estepari, Hermann
Hesse, alemany i premi
Nobel de literatura no-
més un any més tard
d’acabada la Segona
Guerra Mundial.

Narziss i Goldmund és la histò-
ria d’una recerca. Cadascun
dels dos personatges que donen
títol a la novel·la, amics i opo-
sats en tot (un és cent per cent
racional, l’altre és pura emoció
i sentiment; un busca el sentit
a la vida sota l’aixopluc de la fe,
les paraules dels llibres i les
parets d’un convent, i l’altre ho
fa a la intempèrie del camp, els
amors fugaços i l’art; un és se-
dentari, l’altre un rodamon; un

té el do de conèixer les perso-
nes, l’altre obtindrà el regal de
conèixer la vida), es pregunta
sobre el món, la vida, l’ésser
humà, els seus actes i les seves
conseqüències.

Novel·la elíptica –comença
amb la trobada dels dos prota-
gonistes, joves i ambiciosos, i
acaba de la mateixa manera,
però ara ja madurs i transfor-
mats per la vida–, Narziss i Gol-
dmund és una obra molt pensa-
da, desenvolupada a partir d’un

pla de l’autor en el qual
cada peça té el seu lloc i
tot encaixa, sense espai
per a les sorpreses. Hesse
està interessat a mostrar
una evolució paral·lela i
de vegades dissonant:
quan Narziss avança,
Goldmund recula, i a
l’inrevés. Sembla que es-
tiguin condemnats a no
trobar-se mai en el ma-
teix estadi. Però aquest
fet no evita la influència
mútua, la interrelació
que s’estableix entre tots
dos, que facilita el seu
avenç cap a la maduresa.
Narziss és el Pigmalió
d’un Goldmund adoles-
cent. Goldmund ho serà
d’un Narziss ancià. Nar-
ziss inculca en el jove
cervell de Goldmund
una sèrie de dubtes que
l’impulsen a la vida er-
rant, a buscar sense des-
cans i a sotmetre’s a la

duresa de la vida. La peripècia
vital de Goldmund inocularà
en el cervell del vell Narziss els
mateixos dubtes, neguits i pre-
guntes. D’aquesta manera es
tanca el cercle.

Què queda entremig? Bàsica-
ment la narració del llarg pro-
cés d’aprenentatge de Gold-
mund, la recerca física, senti-
mental i intel·lectual de respos-
ta a un seguit de qüestions
universals, marcada per una
sèrie de fites que esdevenen ci-

catrius en la ment del perso-
natge: el primer amor carnal, la
primera mort d’un home, el
descobriment de l’art com a
llenguatge per expressar les
imatges que ha acumulat en el
seu llarg viatge.

Què més? La voluntat de
Hesse de parlar de la comuni-
cació i de les formes que
aquesta fa servir per materia-
litzar-se. En aquest apartat, la
novel·la conté brillants anàlisis
sobre el paper de l’art i els ar-
tistes. També sobre la ciència i
els intel·lectuals. Reflexions
sorgides de la dialèctica entre
els dos protagonistes, que
aconsegueixen acostar les seves
visions gràcies a l’intercanvi
d’experiències i a la seva com-
prensió. Una comprensió ob-
tinguda, novament, a partir de
la influència mútua, verdader
pont en l’abisme que separa
dos llenguatges molt diferents,
fruit de la contradictòria situa-
ció en què Hesse col·loca els
seus protagonistes: l’art serveix
a Goldmund per fer-se com-
prendre a Narziss, el qual, al
seu torn, utilitza la paraula per
aconseguir el mateix amb el
seu amic.

MISSATGE ESPERANÇADOR
Si extrapolem aquests dos as-
pectes, podem dir que Hesse
aborda un tema molt ambiciós
en aquesta novel·la: els seus dos
protagonistes són metàfores
d’una humanitat dividida en
dues parts que es busquen
constantment per poder-se
convertir en una de sola. En
aquest sentit, el missatge de
Hesse és esperançador (potser
per refermar aquesta idea d’es-
perança es val d’un recurs tan
assequible com una epidèmia de
pesta, verdader enemic de l’ho-
me, perquè no només destrueix
la vida sinó també allò de diví
que tenen els humans en fer
aflorar les reaccions més nega-
tives, sempre associades a la
por i el dolor). La recerca dels
dos personatges –més evident
en Gold-
mund– d’una mare que s’acaba
confonent amb la vida, és el
vehicle d’aquest missatge. El
descobriment final que vida i
mort van indestriablement
unides està plantejat des de la
saviesa. No hi ha resignació si-
nó acceptació. I aquí hi ha la
clau de l’esperança.

No puc acabar sense refe-
rir-me a l’estil de l’autor ale-
many –traduït per Anna Soler
amb molt rigor i respecte pel
sentit del tempo hessià– perquè,
potser més enllà del missatge,
el que realment atrau és el
llenguatge. Amb una arrencada
sensacional (quants arbres no
voldrien un retrat com el del
castanyer de la primera pàgina)
i grans moments (impagable la
descripció de l’agonia dels pei-
xos que inicia el capítol dotzè, i
tot el capítol tretzè, amb la crua
presència dels estralls de la
pesta), l’obra arriba a nivells
d’altíssima literatura en els dos
darrers capítols, amb un final
esplèndid, magnífic colofó d’un
gran últim capítol. Només per
disfrutar aquestes sis pàgines
val la pena llegir Narziss i Gold-
mund, una novel·la que comen-
ça forta i acaba fortíssima, tot i
que, de vegades, es perdi una
mica pel camí.

Preneu-vos cinc minuts
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L
i dónes la volta del
dret i del revés i bus-
ques on està amagat el
botó del play. O on s’ha
quedat clavada l’agu-

lla del tocadiscos. Perquè la
primera novel·la de Joan Tor-
rents està submergida en jazz;
és un viatge a l’interior de cinc
personatges excessius que do-
nen via lliure a les seves dis-
bauxes físiques i mentals se-
guint el ritme d’incomptables
composicions de jazz. La banda
sonora va des de l’era del swing
amb l’orquestra Count Basie
fins al post-free del primer Miles
Davis fent parades especials en
el be-bop dels insignes Charlie
Parker i Thelonious Monk i en
l’elegància de John Coltrane.

El títol ja ens ho adverteix.
Amb cinc minuts l’explicació.
El 1959 els components de
The Dave Brubeck Quartet
entren a l’estudi de gravació,
d’on surt l’àlbum Time Out.
L’èxit absolut serà Take Five,
una arriscada composició
amb un compàs de 5/4 difícil
i molt poc comú. Els compas-
sos imparells com aquest 5/4 i
l’usual 9/8 dels percussionis-
tes hindús tenen el perill de
fer perdre el ritme a les com-
posicions, però Take Five té
una modulació indiscutible.
Joan Torrents manlleva el tí-
tol d’aquesta gran peça de
jazz per presentar-nos les di-
fícils relacions que s’establei-
xen entre cinc personatges,
però també perquè Take five
era una al·locució usada entre
presa i presa d’una gravació,
quan es donava permís als
músics perquè descansessin
cinc minuts. I, donada la in-
tensitat d’aquesta novel·la, és
bo que de tant en tant ens

prenguem cinc minuts per
assaborir-la millor, com si es
tractés de beure un gimlet o
una llet de pantera o d’escol-
tar una composició amb de-
vessalls de groove.

CRISI PSEUDOEXISTENCIAL
El protagonista narrador de
Take Five és en Nil, un jove
barceloní que està passant
per una crisi pseudoexisten-
cial. La nòvia l’ha deixat i no
acaba de trobar el seu lloc al
món. Com sol passar, intueix
que un canvi d’escenari can-
viarà el seu escenari interior,
i decideix marxar mig any a
la capital fulgurant del jazz. A
Nova York aprofundirà en el
seu amor obsessiu per aques-
ta música i gaudirà d’una
immersió als barris baixos
sense conseqüències negati-
ves. Quan torna a Barcelona
coneix en Jun Trabal, un super
cool jazzter, un dandi imper-
torbable, flegmàtic i demoní-
ac que esdevé patètic i odiós.

A les sortides jazzístiques i
alcohòliques del Nil i en Jun
s’hi afegiran el Xevi i l’Alexis.
El primer, un depressiu amb
tendències suïcides. El segon,
un follador que només troba
el nord entre les cames d’una
noia. El ja per si mateix pre-
cari equilibri entre tots qua-
tre es veurà destruït per l’a-
parició de la Laura, barreja
suggerent de devoradora
d’homes amb un cor que
manté verge. Tots cinc s’en-
tregaran al jazz, l’alcohol, les
drogues i el fornici fins a ar-
ribar a un final digne de la
tragèdia grega.

Podríem parlar d’alguns
dels punts febles típics dels
narradors joves i acabats
d’estrenar, com ara la manca
d’economia de mitjans, l’ex-
hibicionisme lèxic o els petits
grinyols difícils d’ubicar ex-
actament però que sonen.
Malgrat això, Take Five té una
força i un ritme envejables i
un final enigmàtic que fa que
continuïs pensant-hi molt
després d’haver premut l’stop.
Atenció, doncs, al recull de
contes que està preparant
aquest enamorat de Henry
Miller i Frank Kafka, amb el
títol provisional de La simfonia
de la taronjada blava.


