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Bohumil Hrabal va descriure a ‘Una solitud massa sorollosa’ una sèrie d’experiències autobiogràfiques

Posposant la seva mort
N A R R A T I V A
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S
i es compara el conte
Llegenda de Caïm, el
més llarg de la dot-
zena que aplega el
recull Llegendes i ro-

manços de cec, amb la novel·la
breu en què finalment es va
convertir, Trens rigorosament vi-
gilats –duta al cinema per J.
Menzel, en un film que va
guanyar l’Oscar a la millor
pel·lícula en llengua no angle-
sa del 1967–, les diferències
són significatives: mentre que
el conte és una peça ben escrita
però irregular, la novel·la és
lleugera, incisiva i divertida,
tot i que tracta de la crisi exis-
tencial d’un jove que intenta
suïcidar-se, callat i tímid, amb
la Segona Guerra Mundial i la
invasió nazi com a teló de fons.
¿Per què, doncs, donar a co-

nèixer una versió més embrio-
nària, arrossegada per un ex-
perimentalisme allunyat dels
retocs, sensiblement inferior
com a producte literari?

Des que, a finals dels vuitan-
ta, Destino i Península / Edici-
ons 62 es van decidir a donar a
conèixer l’obra de Hrabal, el
degoteig de nous títols i de re-
edicions ha confirmat no no-
més que és l’autor d’una obra
original i de qualitat, sinó que
té un públic fidel que el segueix
amb independència de la qua-
litat. Aquest públic és precisa-
ment a qui es dirigeixen
aquests contes, perquè, si bé no
es compten entre les seves mi-
llors històries, contenen es-
quitxos de la filosofia de taver-
na, cervesa i conversa que li ha
donat una marcada singulari-
tat. No obstant, rareses com es-
criure una postdata on explica
les històries reals d’on prove-
nen els contes, o deixar rajar la
ment fins a donar lloc a
narracions inconnexes, són su-
perades o mitigades amb de-
talls valuosos, des dels desa-
mors d’una noia de poble fins
als comentaris sobre la vida
d’un funcionari o d’un sabater;
i sobretot amb un punt de vista
que fa ús de la ironia per sub-
ratllar la intranscendència dels
actes humans, no tant per re-
negar de la futilitat de les coses

com per acceptar-les sense es-
carafalls.

“Tant El rei d’Anglaterra com
Una solitud massa sorollosa són
textos que em fan por, que no
puc tornar a llegir, m’espanta
fins i tot mirar-ne una pàgina”,
deia Hrabal. I també: “A causa
de la Solitud sorollosa he conti-
nuat vivint, gràcies a ella he
posposat la meva mort”. Són
frases anotades per la traduc-
tora Monika Zgustová en la bi-
ografia Els fruits amargs del jardí
de les delícies, publicada per Des-
tino a mitjans dels noranta.

La por de Hrabal ve de la
certesa de trobar-se davant d’u-
na obra seva, ara reeditada en
format de butxaca, que li agra-
da i alhora el paralitza, d’una
obra on ha abocat gran part de
la seva experiència vital i lite-
rària.

TRANSFORMACIÓ EN NOVEL·LA
Entre el 1954 i el 1958, Hrabal
va treballar en un dipòsit de
paper vell. Gairebé dues dèca-
des més tard va transformar els
fets biogràfics en una novel·la
breu, Una solitud massa sorollosa,
que tant ell com la crítica han
considerat una de les seves mi-
llors obres. El seu petit prota-
gonista és Hant’a, un premsa-
dor de paper que esclafa tones
de llibres en un soterrani hu-
mit durant 35 anys, acumula

sabers i veu cervesa. Com la
resta dels herois grisos i monò-
tons que protagonitzen les se-
ves obres, l’humor i el distan-
ciament salven Hrabal de la
desesperació; però, a diferencia
d’ells, és un individu culte que
no només es dedica a viure, si-
nó que va exposant el seu bes-
tiari: el mateix autor opinant
sobre Sèneca i la mort, el mite
de Sísif i la perfecció socialista.

No es tracta que Hrabal es
dediqui aquí a la novel·la d’ide-
es o a la reflexió filosòfica, sinó
d’una ficció amb romanents
biogràfics on els llibres tenen
incidència sobre el protagonis-
ta, que s’hi veu reconegut o
posa en pràctica les seves ense-
nyances. Quan el premsador
s’extasia amb la seva love story
com a enterramorts de llibres,
quan se sent omnipotent da-
vant l’horror viscut en soledat,
en una soledat massa sorollosa
–una premsa antiga que liqui-
da ratolins i llibres–, es queixa
que alguns filòsofs preferirien
defensar la compassió per les
rates, però que, si s’hi enfron-
tessin com a adversaris, serien
despietats. Vet aquí una mirada
més enllà de cap valor, una
resposta davant la lluita per la
supervivència en què la respos-
ta moral consisteix a no tancar
els ulls.

Però l’antic premsador no és

un individu neutre davant dels
llibres incendiats o anihilats.
Se’ls mira, els toca, els llegeix,
els guarda o els llença. Practica
un ritual que els nous premsa-
dors, joves, asèptics i impol·luts
com les noves màquines, con-
verteixen en llistes estadísti-
ques. Com els llibres, també els
oficis moren. Si el vell premsa-
dor s’enfrontava a una feina de
piles i piles de paper que s’a-
naven acumulant sense fi, la
nova brigada treballa flegmàti-
cament, avança amb rapidesa i
acaricia la possibilitat d’acabar
tota la feina. El resultat és la
indiferència a res que no sigui
el càlcul de rendiments. No in-
teressa el passat, ni la vigència
dels seus valors, decidits per
endavant. És la imatge de Hra-
bal netejant la merda del pou
de la seva comuna durant la
festa de l’1 de Maig, mentre els
seus veïns desfilen marcial-
ment pel carrer.

LLEGIR O VIURE L’EXPERIÈNCIA
L’única crítica possible a
aquesta novel·la, que es llegeix
d’una tirada és el tractament
d’un tema dilecte de Thomas
Mann, el de la confrontació o
separació entre l’experiència
viscuda i l’experiència llegida.
Aquí Hrabal sintonitza amb la
idea que l’experiència viscuda
és millor que la que s’escriu o es
llegeix, amb una ardent invo-
cació a l’amor real per sobre de
l’amor imaginat, que en aquest
cas es manifesta mitjançant la
relació del protagonista amb
una gitana a la qual va estimar.
No es tracta només que idees
similars siguin properes al ma-
niqueisme de la bondat o del
bon cor –l’autenticitat de Hra-
bal ho desmentiria–, sinó de
pensar que no hi ha conflicte o
tensió entre una cosa i l’altra.
Per a qui se sap cordar les sa-
bates i renyar el veí quan l’a-
cusa en fals, ni la literatura és
un refugi de la vida, ni pensa
que viure amb intensitat l’obli-
gui a no poder llegir.

Proselitismes de l’amor a
part, el millor d’aquesta no-
vel·la breu és el final. S’hi des-
plega una màxima moral que
converteix el seu heroi en el
continuador d’una tradició
que va de Sòcrates a Sèneca, i
que té el seu correlat literari en
el Brutus de la tragèdia de
Shakespeare Juli Cèsar. La vari-
ació que efectua Hrabal res-
pecte als herois antics, siguin
ficticis o reals, és coherent amb
la seva aferrissada defensa de
la grandesa de l’individu mí-
nim i corrent. Amb només un
acte, Hant’a redimeix els seus
errors i rep el benefici d’una
revelació de la veritat. Amb
només un acte, sense a penes
pretendre-ho, es posa a la seva
alçada. La novel·la esdevé així
una lliçó humil de coherència
vital. Llegint-la, no costa gaire
entendre per què ajudava Hra-
bal a posposar la seva mort.


