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El narrador i periodista nord-americà Ring Lardner

De l’home del carrer
N A R R A T I V A

J O A N A G U T

Lardner escriu
unes històries
quotidianes
que no deixen
de ser
amargues

Ring Lardner, Hi ha qui les vol
de gel. Traducció de Joan

Sellent. Quaderns Crema.

Barcelona, 2000.

R
ing Lardner (EUA,
1885-1933) era fins
avui un autor per-
fectament descone-
gut entre nosaltres

malgrat haver publicat una
dotzena d’obres entre 1916 i
1933, haver estat un dels es-
criptors més llegits de Nord-a-
mèrica durant els anys vint i
haver suscitat l’admiració de
novel·listes com Francis Scott
Fitzgerald, Ernest Hemingway
i Virginia Woolf. A més a més
de ser un autor popular, allà
on Lardner va destacar va ser
en el periodisme esportiu i les
seves columnes van arribar a
ser publicades a 115 diaris
dels Estats Units. D’aquest
contacte permanent amb la
premsa Lardner en va extreu-
re el seu material narratiu,
d’estil directe, d’arrel popular
i molt proper al llenguatge de
l’home del carrer.

Hi ha qui les vol de gel recull
deu narracions curtes de l’au-
tor que constitueixen una
mostra excel·lent de la seva
narrativa, del seu estil i de la

temàtica que el preocupa. Des
de No puc respirar a El Nadal dels
vells l’autor desenvolupa una
sèrie de petits drames, gene-
ralment protagonitzats per
persones senzilles, com el de la
noia de divuit anys que no sap
dir no als seus pretendents fins
als pares que preparen una
festa de Nadal per a uns fills
adolescents que no en fan cap
cas, passant per les il·lusions
fallides d’un poeta local, la
tendresa de l’amor entre anci-
ans, el barber que explica una
tragèdia com aquell qui res, el
retrat d’un despòtic empresari
teatral, la correspondència
plena de sobreentesos entre
dos joves que acaba amarga-
ment, la brutal descripció d’un
infatuat campió de boxa, l’e-
goisme i l’estupidesa dels po-
tentats i l’encant d’un somriu-
re que acaba tràgicament. Un
conjunt d’històries molt pro-
peres a la vida quotidiana que

no deixen de ser amargues en-
cara que estiguin emmarcades
en un punt de vista irònic i
compassiu. Alguns dels contes
són antològics com A cal barber,
el que dóna títol al recull Hi ha
qui les vol de gel i Campió, tot i
que el lector, d’acord amb els
seus gustos i la seva sensibili-
tat, descobrirà les pròpies per-
les. Al costat de la ironia i l’a-
margor que es desprèn de la
majoria dels relats hi ha en les
històries de Lardner un rere-
fons reivindicatiu, de presa de
posició contra els poderosos
petulants, la premsa mistifica-
dora, els potentats ignorants i
presumptuosos i els pobres di-
ables encegats per l’egoisme o
la inconsciència. Un punt de
vista ètic que està present al
llarg de totes les narracions i
que recorda l’Steinbeck d’
El raïm de la ira.

Des del punt de vista esti-
lístic l’obra de Ring Lardner
presenta la singularitat d’ha-
ver estat escrita d’acord amb
diversos registres del llen-
guatge del carrer. Aquesta ca-
racterística, que sovint pot di-
fuminar una traducció medi-
ocre, en aquest cas es manté i
el lector pot apreciar que la
llengua del diari que escriu
una noia de divuit anys és di-
ferent de la del barber xerra-
meca o com totes dues són
diferents de la del vell de més

de setanta anys que explica
amb tot detall les parades que
fa un tren, la gent que hi co-
neix, d’on provenen i mil i un
altres aspectes insignificants.

PUNT DE VISTA
Les històries, tant les explica-
des en primera o tercera per-
sona, en forma epistolar o
com a full d’un dietari, llis-
quen com l’aigua i el lector
acaba tenint la sensació que a
cap narració no li manca ni li
sobra una sola paraula. Són
històries narrades amb una

gran economia de mitjans,
sense perdre de vista que un
relat curt no és una novel·la
reduïda a cops de tisora, sinó
un gènere que obliga a la so-
brietat i a la concisió narrati-
va, sintètica i concentrada. La
lectura de Hi ha qui les vol de gel
probablement deixarà el lec-
tor amb ganes de conèixer al-
guna cosa més d’aquest autor
nord-americà que ha repre-
sentat per aquest recensor la
d’un escriptor a l’altura dels
millors del seu país si hem de
jutjar-lo pels seus excel·lents
contes.
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Sobre la diversitat
del nacionalisme

A S S A I G

X A V I E R F I L E L L A

Jordi Ventura, Sis rostres del
nacionalisme a Europa. Pòrtic.

Barcelona, 2000.

L
a publicació pòstuma
del llibre Sis rostres del
nacionalisme a Europa
de l’economista i his-
toriador Jordi Ventu-

ra (1932-1999) ofereix una
acurada anàlisi del fet nacio-
nal a partir dels perfils auto-
biogràfics de sis personatges
que poc o molt han marcat la
història de l’Europa del segle
XX. L’actualitat del llibre que
edita Pòrtic és evident. Mal-
grat la crisi de les ideologies i
la redefinició del paper dels
Estats davant la consolidació
de noves estructures supraes-
tatals com la Unió Europea, la
vigència dels nacionalismes
segueix sent inqüestionable. I
és que, certament, les nacions
són, encara, la unitat política
decisiva en el món actual. No
és exagerat afirmar, doncs,
que vivim un món fet de na-
cions. I caldria afegir que
també de nacionalismes tri-
omfants i de nacionalismes
fracassats. La qüestió nacional
és, d’altra banda, un fet d’ex-
trema actualitat des de fa una
dècada. La fi dels règims soci-
alistes de l’Europa central i de
l’est ha suposat una radical

modificació del mapa d’Euro-
pa. El tema de les nacionali-
tats segueix sent, a més, una
qüestió irresolta. Àmplies zo-
nes de la civilitzada Europa
–des del Caucas i els Balcans
fins a Còrsega, Irlanda i el País
Basc– han viscut i viuen greus
conflictes nacionals.

REPTE TEÒRIC I POLÍTIC
L’anàlisi del nacionalisme re-
presenta, doncs, un repte teò-
ric i polític tant per al present
com per al futur més imme-
diat. L’esperança en la desa-
parició del nacionalisme
mantinguda per bona part de
l’esquerra europea fins fa uns
anys ha estat desmentida per
la realitat i la caracterització
del nacionalisme com un mal
ha demostrat tenir una capa-
citat explicativa molt reduïda.
En els darrers anys, tanma-
teix, han proliferat els estudis
dedicats a la qüestió nacional,

encara que sovint, com asse-
nyala Salvador Cardús en el
pròleg del llibre que comen-
tem, s’han limitat a definir
models teòrics massa generals
que resulten poc explicatius
quan s’apliquen a una societat
particular. D’això en dóna
compte Sis rostres del naciona-
lisme a Europa quan constata la
diversitat del nacionalisme i
la particularitat de cada fet
nacional. Jordi Ventura ens
presenta el perfil biogràfic,
polític i intel·lectual de sis
personatges europeus per il-
lustrar la diversitat de mo-
dels que encaixen dins d’un
concepte tan heterogeni com
el nacionalisme. L’elecció
dels personatges que Ventu-
ra va triar per al seu estudi és
força original i abasta un
àmbit geogràfic i vital prou
divers per incloure l’occità
Frederic Mistral, l’irlandès
James Connolly, el txec d’ex-

pressió alemanya i ètnia jue-
va Franz Kafka, el iugoslavis-
ta eslovè Edvard Kardelj,
l’austríac Adolf Hitler i el
francès Philippe Petain. Uns
escenaris prou diversos,
doncs, que van des de la Pro-
vença assimilada a la cultura
i llengua francesa i la Irlanda
en lluita contra Anglaterra
fins a la Praga multicultural
de la monarquia dels Habs-
burg i l’Alemanya d’entre-
guerres.

CATALANS I FELIBRES
Del nacionalisme impossible
de Mistral, Ventura en desta-
ca les relacions entre cata-
lans i felibres, l’amistat amb
Víctor Balaguer, les implica-
cions polítiques del seu dis-
curs i la transformació del
que havia començat com una
acció provençal en una acció
francesa. Tot seguit, Jordi
Ventura subratlla el nacio-

nalisme proletari del diri-
gent obrer irlandès James
Connolly i la nacionalitat no
assumida de Franz Kafka que
ressegueix a través dels con-
trastos nacionals presents en
la seva obra literària. El ca-
pítol dedicat a Edvard Kar-
delj, un dels principals teo-
ritzadors del iugoslavisme,
ofereix una aproximació a
les claus explicatives del
conflicte dels Balcans. Ven-
tura para atenció en l’evolu-
ció política de Kardelj des de
l’inicial proposta de desen-
volupament de la qüestió
nacional eslovena fins a la
posterior rectificació que el
va dur a argumentar en favor
d’un unitarisme plurinacio-
nal i de la sobirania nacional
de Iugoslàvia. El llibre fina-
litza amb la presentació del
nacionalisme genocida d’A-
dolf Hitler i del nacionalisme
traïdor de Philippe Petain,
dues de les caracteritzacions
més perverses del naciona-
lisme que acaben de reflectir
la seva heterogeneïtat. Ven-
tura ens ofereix, doncs, des
d’una perspectiva ben dife-
rent a la de la majoria d’es-
tudis usuals, una presentació
plural del nacionalisme que
emfatitza la particularitat de
cada cas i ens adverteix da-
vant les anàlisis reduccionis-
tes que pretenen definir mo-
dels explicatius amb validesa
general.


