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El novel·lista australià Peter Carey escriu sobre el mite de Ned Kelly

Un bon ‘western’
N A R R A T I V A

J O S E P P E L F O R T

Peter Carey, L’autèntica història dels Kelly.
Traducció de Margarida Trias. Proa.

Barcelona, 2002.

“A
l final la gent pobra i
sense instrucció ens
tornarem nobles amb el
foc”. Així s’adreça a la
seva filla Ned Kelly, el

protagonista de L’autèntica història dels
Kelly, l’última novel·la de Peter Carey
(Austràlia, 1943). L’autor hi descriu, a
partir de fets reals, el procés a través del
qual Edward Kelly, durant l’etapa de
l’Austràlia colonial del segle XIX, es va
veient abocat al bandolerisme i a la
delinqüència a causa de la maldat dels
colons anglesos, els squatters, que feien
la llei i la trampa, s’apoderaven de les
terres i anaven arraconant els petits
grangers. A l’Austràlia actual, Ned Kelly
és un símbol de revolta contra el poder
i la injustícia, a la manera d’un modern
Robin Hood dels antípodes. En aquesta
línia, la novel·la de Carey contribueix
poderosament a l’elaboració i fixació
del mite. Carey construeix un perso-
natge d’un gran atractiu moral, un
personatge èpic i llegendari, i ho fa sà-
viament, a través d’una descripció rea-
lista dels homes i dels fets. Com a heroi
èpic –i tal com manen els cànons–, no
sabem com és Ned Kelly perquè l’autor
s’apliqui a disseccionar la seva consci-
ència moral, o ens faci una descripció
detallada, subtil i ambigua dels seus
estats d’ànim. No: sabem com és Ned
Kelly pel que fa i pel que diu. A la ma-
nera clàssica. Aquest punt de vist im-
pregna tota l’obra, que traspua una
mena de puresa primigènia i ancestral.
Ned Kelly és persona d’una peça i, tot i

els avatars de la vida,
lluita decididament
per mantenir-se fidel al
seu codi d’honor. Els
tripijocs i traïcions dels
altres personatges –i
especialment dels
squatters– no fan sinó
augmentar l’alçada
moral de Kelly. Els seus
origens irlandesos són
indeslligables d’aques-
ta fermesa de caràcter.
En un moment de la
novel·la, afirma que “a
l’escola catòlica de Be-
veridge ens vam apren-
dre els noms dels traï-
dors abans que els dels
sants”.

El llenguatge del
narrador (i protagonis-
ta) s’adiu amb aquesta
recerca de l’autentici-
tat, i defugint tot bar-
roquisme, és transpa-
rent, col·loquial i con-
cís. Per això mateix, les
imatges poètiques són
directes, abruptes i es-
sencials, com arrenca-
des de soca-rel de la
terra, dels arbres, del
cel, de l’aigua... En
aquest medi agrest, de crestes esmola-
des, de precipis i esquistos traïdors, les
metàfores neixen de la veu del narra-
dor amb la mateixa intensitat i el ma-
teix caràcter inevitable amb què passen
els fets: “Els cels clars i ventosos estaven
plens de diamants”. Ned Kelly i els que
l’acompanyen es coneixen la terra que
trepitgen com un cos, tenen una mena
de percepció corporal del paisatge.
Quan atien els seus cavalls cansats cap
a un territori dur i tortuós, les Warby

Ranges, Ned Kelly diu d’un dels expe-
dicionaris que “coneixia les seves ma-
melles eixutes les seves articulacions
inflades se sabia de memòria tots els
seus replecs i estimbats”. Aquesta co-
munió amb la natura fa pensar en la
poesia virginal d’un Walt Whitman, el
poeta que va saber cantar la Nova
Amèrica.

Per acabar de confegir el mite, Carey
incorpora a la història altres elements,
que es mouen en un pla sobrenatural o

fantàstic, i que donen al relat un to
llegendari (com la presència misteri-
osa de la banshee, un esperit femení
que presagia la mort, o el malefici de
l’Encantador de Rates). Aquestes apa-
ricions de l’imaginari són volguda-
ment escasses i funcionen com pin-
zellades màgiques que són un con-
trapunt idoni al to auster i realista de

la narració (“de nit
cada riu té un germà
bessó secret un fan-
tasma d’aire que bat
per sobre l’aigua viva
i baixa cap al mar”.)

Ara bé, cal precisar
que Carey dota L’au-
tèntica història dels Kelly
d’un to èpic a través
d’unes formes narra-
tives i lingüístiques
modernes. El seu tre-
ball denota una gran
astúcia narrativa. No
hi ha marrades en la
prosa de l’autor aus-
tralià, que flueix de
manera clara, ràpida,
implacable, i que està
hàbilment puntejada
per uns diàlegs aguts,
que amb només qua-
tre paraules mal dites
resulten deliciosa-
ment ambigus i insi-
nuen climes de ven-
jança i d’amenaces
que s’acaben acom-
plint de manera ine-
xorable. El model de
llengua que ha triat
l’autor –i que la tra-
ductora al català res-
pecta i recrea admi-

rablement– respon també a aquesta
voluntat de versemblança i concisió.

Ara que està tan en boga la barreja
de gèneres –que demana mans de
plata, i que tot sovint genera còctels
editorials de difícil digestió i ressaca
segura–, l’obra de Carey mostra una
puresa i una coherència d’intencions
artístiques prou saludables. S’ha
d’assaborir com es degusta un llarg
whisky amb gel. O com es mira un
bon western.

Una teoria
de la justícia

A S S A I G

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

John Rawls, La justicia como equidad. Una
reformulación. Traducció d’Andrés de
Francisco. Paidós. Barcelona, 2002.

C
ertament, les cultures no han
estat mai aïllades, sinó que
sempre han estat el resultat de
diferents contactes, múltiples
influències i les més diverses

assimilacions. Cap societat ha constituït,
doncs, una entitat completament ho-
mogènia o monocultural. Els nous mo-
viments migratoris, malgrat aquesta
evidència, han qüestionat el fonament
en què reposaven unes identitats nacio-
nals que ressaltaven la seva unidimensi-
onalitat. El fracàs de les polítiques d’as-
similació ha anat seguit d’una proposta
multicultural que, malgrat tot, no sem-
bla haver resolt plenament la qüestió de
fons. D’altra banda, l’atac terrorista de
l’11 de setembre a les Torres Bessones i al
Pentàgon ha revitalitzat la tesi de xoc de
civilitzacions, desenvolupada a principis
dels noranta pel politòleg nord-americà
Samuel Huntington, i s’ha manifestat en
una extraordinària explosió d’un patrio-
tisme extremament recelós de la dife-
rència. La desconfiança envers els immi-
grants islàmics ha desembocat sovint en
episodis de violència i ha afavorit un es-
tat d’opinió partidari de limitar el grau
de diversitat que una nació hauria de

tolerar. Els resultats de les darreres elec-
cions a França i els Països Baixos van ser
ben demostratius del vigor d’aquest nou
patriotisme que reclama la necessitat
d’una ciutadania culturalment més ho-
mogènia i amb una indubtable lleialtat
vers la nació.

SOBRE LA NOCIÓ DE CIUTADANIA
Aquest estat de coses s’ha traduït en la
necessitat de revisar l’antiga organitza-
ció dels Estats nació i d’endegar un debat
sobre la mateixa noció de ciutadania. En
aquest sentit, l’obra del nord-americà
John Rawls segueix sent una inesgotable
font de suggeriments i argumentacions
en la definició d’una societat política.
L’any 1971, amb la publicació de A Theory
of Justice, Rawls proposava una concepció
de la justícia com a equitat amb què re-
cuperava la doctrina tradicional del
contracte social. El seu objectiu era arti-
cular una concepció pública de la justí-
cia a partir d’una visió dels individus

com a éssers lliures i iguals, a la vegada
que racionals (en el sentit de ser capaços
de perseguir el seu propi interès), i rao-
nables (en el sentit de ser capaços de re-
conèixer el que els altres poden acceptar
com a termes equitatius de la cooperació
social). Els conceptes que Rawls presen-
tava l’any 1971 han estat posteriorment
desenvolupats i reelaborats en múltiples
escrits (malauradament cap d’ells traduït
al català), com ara The Basic Liberties and
their Priority (1982) –traduït al castellà
amb el títol de Sobre las libertades–, Polític
Liberalism (1993) i més recentment The
Law of Peoples (1999) –traduït al castellà
amb el títol d’El derecho de gentes–. Edito-
rial Paidós ha publicat amb el títol de La
justicia como equidad la traducció castella-
na del darrer llibre de John Rawls. El
volum té el seu origen en les classes de
filosofia política que el filòsof nord-ame-
ricà impartia en la dècada dels 80 a
Harvard, on va ser professor des del 1962
fins al 1991. En aquestes classes Rawls

repartia als seus alumnes uns escrits
que reconsideraven i complementaven
el conjunt de la seva teorització. Amb
el pas dels anys els textos van anar
prenent un gruix considerable i a finals
del 1989 el manuscrit tenia ja una
forma semblant a l’actual. El volum,
que compta amb l’edició del professor
Erin Kelly, ha estat finalment publicat,
tot i no comptar amb la revisió final,
tal com s’havia previst, del mateix
Rawls, a causa de la seva malaltia. En
aquest llibre, que insisteix en l’estabi-
litat del sistema polític que es propug-
na, l’autor replanteja el sentit final de
la seva argumentació, que allunya de-
finitivament de la concepció moral
comprehensiva que havia definit inici-
alment la seva teoria de la justícia. La
present reformulació, que ofereix una
àmplia visió dels diferents eixos que
han caracteritzat el pensament del te-
òric nord-americà, es presenta com una
concepció política de la justícia que
l’autor fonamenta en la diferència en-
tre el dret i les diverses concepcions
particulars del bé. Les seves idees, ple-
nes de vitalitat malgrat el pas dels anys,
permeten articular un pluralisme que
admet que la diversitat de doctrines
comprehensives raonables –és a dir, la
pluralitat d’idees sobre el que és bo– és
un tret permanent i essencial de les
societats democràtiques. Una notable
idea que l’obra de John Rawls ajuda a
no oblidar en aquest present tan con-
vuls.


