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Pàgines que
prometen
R O G E R B R E T A U

Autores del 12è concurs de
narrativa literària Mercè

Rodoreda, 2002, Sota el signe de
l’aigua i altres narracions.

Publicacions de l’Abadia de

Montserrat. Barcelona, 2002.

C
ertàmens com el 12è con-
curs de narrativa literària
Mercè Rodoreda, celebrat
el juny passat a Molins de
Rei, desacrediten les reser-

ves que tenen alguns crítics literaris
a l’hora d’elogiar les autores catala-
nes. El certamen és una font de
qualitat narrativa. La temàtica dels
textos deixava entreveure un mis-
satge humanitari que defugia la
despreocupació que regeix el món,
fet palpable, per exemple, a Tot es
transforma, d’Adelaida Frías. Les au-
tores van demostrar una forta cons-
ciència social, sovint estampada per
un simbolisme molt minuciós i sig-
nificatiu. La profunditat de temes
com la mort (Vèncer les ametlles, de
Montse Gatell) i la incertesa de la vi-
da (Els camins de Déu, d’Eva Cano)
marquen la tònica dels textos.

La guanyadora va captivar el jurat
amb Sota el signe de l’aigua, un bonic
relat que insisteix en la radicació a
la vida i en el convenciment que se
n’ha de gaudir. Amb les reflexions
existencialistes dels dos protagonis-
tes i narradors, Rosa Pagès demostra
una gran sensibilitat literària i un
domini molt acurat de la llengua,
faceta emparada per la llicenciatura
en filologia catalana que guarneix
l’extens currículum de l’autora de
Reus.

El segon premi es va concedir a
l’autora de pseudònim Nora Nadal
per La flor del Gan Libash. Assídua del
certamen literari, plasma el sentit
de l’amor i l’amistat en un context
tan comprometedor com la guerra.
La Somàlia de finals dels anys vui-
tanta és el testimoni de la història,
narrada amb una riquesa lingüísti-
ca digna d’una escriptora amb dots
vocacionals.

SOBRE LES FINALISTES
Alguns textos finalistes mereixen un
aguait especial. És el cas de l’agosarat
Puta, de Laura Merino. Estudiant
d’història de l’art, l’autora empra un
llenguatge basat en l’argot i el vul-
garisme que farceix el text amb una
molt recomanable frescor. El lector
es posa a la pell de la protagonista,
una prostituta que s’adona de la
cruesa de la seva realitat: no pot ser
corresposta en l’amor perquè la
mentida és el que en ella cerca el
client. I també el relat Insomni, de
Marta Abelló, és creditor de paraules
d’elogi. Gran amant de la lectura,
l’autora escriu de forma curiosa i
atractiva sobre la barbàrie a què pot
arribar la condició humana quan la
fatiga per insomni fa perdre el nord.

En síntesi, aquest recull de relats
és una clara mostra que entre les
escriptores catalanes hi ha futur. Ai-
xí doncs, podem dir que les properes
edicions del concurs que homenatja
la figura de l’autora de Mirall trencat
prometen molt.
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El novel·lista nord-americà William Faulkner
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Puixkin va ser considerat a Rússia poeta nacional

Clàssics
universals
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A.S. Puixkin, Mozart i Salieri i altres obres,
a cura d’Helena Vidal. Proa.

Barcelona, 2002.

William Faulkner, El soroll i la fúria.
Traducció de Jordi Arbonès. Proa.

Barcelona, 2002.

P
oques col·leccions estan sent
construïdes amb el bon gust i
l’alt nivell dels Clàssics Universals
de Proa. Si a d’altres projectes
de la mateixa editorial, com la

col·lecció Beta, és difícil trobar-hi sem-
pre la coherència en el llistat de títols,
en aquesta, en canvi, tots els seleccio-
nats responen a la mateixa voluntat de
crear una línia de volums d’absoluta
referència. Mozart i Salieri i altres obres,
d’A.S. Puixkin, i El soroll i la fúria, de
William Faulkner, ocupen els seus dar-
rers números –sis i set–, amb Kafka,
Goethe, Balzac, Woolf i Pirandello com
a companys de solapa, tots ells gene-
ralment ben traduïts i ben prologats.

EL ROMANTICISME RUS
Puixkin patia de priapisme. La seva
erecció constant no només era física,
sinó també metafòrica: actitud vital,
tant en l’àmbit personal com en el lite-
rari i en el públic, decisió conscient de
penetrar totes les esferes, de ser un dels
protagonistes eròtics (entre Casanova i
Balzac) del seu temps. La seva sexualitat
va ser potser el primer dels desplaça-
ments que marquen l’itinerari vital del
poeta rus: trets negroides, ludopatia,
exili al Caucas, control i censura per
part del tsar. Va ser considerat en vida
poeta nacional i va tenir una biografia
que en alguns aspectes recorda a Cer-
vantes; com ell va viatjar forçadament i
com ell va arribar a una vellesa amb
problemes familiars i econòmics; però
un símil més fèrtil per entendre la
complexitat del seu final podria ser el
de Verdaguer: el poeta nacional per ex-
cel·lència, amb una relació d’amor-odi
amb el òrgans de poder, viu un declivi
obscur, en un ambient familiar sospi-
tós, sense que la crítica l’entengui, però
encara sent un símbol per a la gent. El
romàntic català va morir al llit; el rus,
en canvi, per culpa d’un duel. Punt final
coherent segons la vella premissa del
romanticisme segons la qual praxi vital
i praxi artística formen una unitat.

Aquesta coherència fa que no ens
sorprengui trobar en el volum que ha
preparat Helena Vidal (que inicia el seu
pròleg de forma tòpica i l’acaba amb
idees ben desenvolupades i força sug-
gerents) una versió de Don Joan. El camp
semàntic que travessa aquesta “petita
tragèdia en vers” és del tot puixkinià: la
màscara que amaga la identitat del
protagonista, l’exili, l’amor destructor i
una por que remet a la difícil relació
amb la idea d’autoritat que patia l’au-
tor: “Només voldria no topar amb el rei.
/ No temo pas ningú aquí a Madrid!”.
Però no es tracta de la peça més inte-

ressant, al meu parer, de les reunides.
Aquesta distinció recauria en El festí en
temps de pesta (en la versió del qual hi ha
col·laborat el poeta Arnau Pons), obra
en què ressonen els ecos que fan del
moviment romàntic un fenomen uni-
versal, els ecos que recorden per exem-
ple el Poe que vampiritzarà Baudelaire
(pesta, religió, mort, abisme), i en una
altra obra mestra breu: Mozart i Salieri.
En aquests dos noms propis Mandels-
tam hi veuria més tard una dissociació
entre el geni i l’artista amb ofici. Salieri,
efectivament, pot ser vist com el polític
que busca subvencions i premis, en
contraposició amb un Mozart inconsci-

entment genial que en té “prou de ser-
vir la bellesa” i afirma que “el geni i la
maldat no lliguen l’un amb l’altre”. Sa-
ber-se inferior per culpa de la presència
de l’altre, que li recorda constantment
la seva mediocritat artística, portarà al
verí que tanca l’obra.

FAULKNER MACBETH
Rellegir El soroll i la fúria en aquests
primers anys del segle XXI condueix,
com a mínim, a dues conclusions, una
sobre el contingut i l’altra sobre la
forma. La primera té a veure amb la
vigència de la descripció de l’enfonsa-
ment –sobretot moral– d’un món que

si no es correspon exac-
tament amb el nostre, sí
que es troba en els fo-
naments de l’actual
primera potència mun-
dial, els Estats Units; la
suma de les visions que
de la realitat tenen
Benjy i els seus germans
no és gaire lluny de la
de compatriotes seus,
també del sud, que avui
decideixen el rumb del
planeta. La segona tam-
bé afirma una vigència:
la del monòleg interior
com un vehicle d’inves-
tigació en les entranyes
del individu; al contrari
que altres obres que
també basen la seva es-
tructura en tècniques
que desafien les rutines
lectores, la de Faulkner
no perd ni un gram
d’interès, mentre que
(possibles) hereus seus
com l’argentí Manuel
Puig han vist com les
seves audàcies formals
s’han acostat perillosa-
ment a la caducitat.

Sam Abrams dibuixa
en el pròleg, amb qua-
tre traços molt ben
executats, el panorama
literari en què cal situ-
ar l’obra mestra de
Faulkner. Ho fa lineal-
ment, des de la renova-
ció que suposa El cor de
la tenebra, de Conrad, el
1902 fins a la generació
de Joyce i companyia;
però després en fa una
síntesi magistral, en
què destaca a Faulkner
com l’hereu natural del
simbolisme de Conrad i
Mann, i de la revolució
tècnica de la generació
perduda nord-america-
na, de Joyce i de Stein,
alhora que esmenta
que “era fill del purita-
nisme del segle XVII als
Estats Units, pel fet que
la seva obra sempre de-
fuig la vanitat del pre-
ciosisme verbal i, alho-
ra, sempre és vehicle
d’una profunda visió
moral, que constant-

ment refusa els elements lúdics que
puguin servir d’interludis tranquil-
litzadors”. Llàstima que Abrams no
desenvolupi aquesta darrera idea,
perquè, efectivament, és aquest puri-
tanisme allò que separa el tragicòmic
Shakespeare d’un dels seus més grans
continuadors. És conegut l’intertext
que lliga El soroll i la fúria amb Mac-
beth. Poques vegades s’ha descrit amb
tanta intensitat el conflicte que s’es-
tableix entre l’ésser humà i la seva
llengua cada vegada que intenta des-
criure el món. Una d’elles és el mo-
nòleg de Benjy: discurs trencat al bell
mig d’un univers en ruïnes.


