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N A R R A T I V A

J O A N A G U T

Nathaniel Hawthorne, La
casa de les set teulades.

Traducció d’Anna Fernández
i Torné. Edicions de 1984.

Barcelona, 2002.

N
athaniel Hawthor-
ne va néixer a Sa-
lem, Massachu-
setts, el 1804 i va
morir a Plymouth

el 1864. L’any 1850 va publi-
car La lletra vermella, conside-
rada la seva millor novel·la,
traduïda al català per Rovira
i Virgili el 1910. El 1851 va
aparèixer la segona de les
seves novel·les, La casa de set
teulades, que ha hagut d’es-
perar més d’un segle i mig
per ser traduïda a la nostra
llengua. Hom considera
Hawthorne com un dels pa-
res de la novel·la moderna
nord-americana, al costat de
Herman Melville, Mark
Twain i Henry James. Podrí-
em situar-lo com un autor
d’estètica romàntica, per bé
que el seu contemporani
Henry James, d’una genera-
ció posterior, en destaqués
els aspectes realistes.

La casa de les set teulades és la
història d’una maledicció.
L’autor parteix de la idea que
“les debilitats i els defectes,
les passions dolentes, les
tendències vils i les malifetes

morals que condueixen al
crim passen de generació en
generació per un procés de
transmissió molt més segur
del que la llei humana ha
estat capaç d’establir respec-
te a les riqueses i els honors
que pretén assegurar per a la
posteritat”.

UNA MALEDICCIÓ
Quan el coronel Pyncheon va
fer construir la casa familiar
de les set teulades en uns
terrenys usurpats al veí Mat-
tew Maule, que posterior-
ment seria executat pel de-
licte de bruixeria, el vell
Maule va exclamar “Déu us
farà beure sang”, maledicció
que perseguiria els Pyncheon
al llarg de dos segles. Hawt-
horne situa l’acció de la no-
vel·la a mitjans del segle XIX
en una ciutat innominada de
Nova Anglaterra.

A la casa de les set teulades
hi viuen quatre personatges:
Miss Hepzibah Pyncheon, el
seu germà Clifford, la neboda
Phoebe i el llogater Holgrave.
Hepzibah és una vella soltera
de celles permanentment ar-
rufades i articulacions rove-
llades, educada a l’antiga,
com una aristòcrata, que es
veu obligada a obrir a la ma-
teixa casa una botiga de nyi-
gui-nyogui per tal de no mo-
rir-se de gana. Clifford és un
ésser supersensible amb àni-
ma d’artista, que ha tornat a
la casa familiar després de

passar vint anys a presidi per
un crim que no va cometre.
Phoebe és la noieta jove, ale-
gre i innocent, sensible i ben
disposada, que il·lumina la
vida dels dos vells. Holgrave
personifica el jove modern,
home de mil oficis, que dar-
rerament fa de daguereoti-
pista, prototipus del jove
ciutadà dels Estats Units de
l’època, lliure i sense càrre-
gues, d’intel·ligència desper-
ta i voluntat decidida.

Hi ha, encara, un cinquè
personatge: el jutge Jaffrey
Pyncheon, cosí d’Hepzibah i
Clifford, un home respecta-
ble de la ciutat, un poderós
prohom que darrere una ca-
pa d’amabilitat hipòcrita
amaga la seva ambició im-
placable. I els morts, la pre-
sència inexorable dels di-
funts de la família, princi-
palment la del vell coronel
Pyncheon, creador de la nis-
saga, i la dolça Elice. I el fet
que els persegueix, en forma
d’una maledicció proferida a
les portes de la mort, i en
forma de quimera, de somni,
sobre unes immenses propi-
etats en litigi que mai no
aconseguiran.

A La casa de les set teulades
destaca la descripció dels ca-
ràcters dels personatges, en
especial el de l’enravenada
Hepzibah, i el desenvolupa-
ment de la història, narrada
pas a pas, amb una gran
contenció, amb un gran do-

mini de la informació que
l’autor va facilitant al lector
fins al penúltim capítol, on
tot lliga com en les millors
novel·les del gènere policíac.
Alguns trets de l’estil de
Hawthorne ens recorden que
l’obra va ser escrita fa més de
150 anys, com, per exemple,
els comentaris del narrador
sobre el relat i les interpel-
lacions que de tant en tant fa
als lectors. Al marge d’a-

quests elements anacrònics,
la novel·la pot ser llegida
si hagués estat escrita en els
nostres dies sense que se’n
ressenti gens, encara que
l’autor defineixi la seva obra
com un romanç, és a dir, una
narració miticofantàstica
amb un contingut moral
exemplificador. La traducció
d’Anna Fernández és pulcra i
digna, a l’altura d’un text
que ha esdevingut clàssic.

Dula de contes
N A R R A T I V A

V I C E N T U S Ó

Nel·lo Navarro, Cantó de la
Dula. Brosquil Edicions.

València, 2002.

L
a dula és un ramat
ben peculiar. El for-
men caps de bestiar
propietat de diversos
amos, però que són

menats conjuntament a la
pastura. I el cantó de la dula,
doncs, és el lloc on s’efectua
la reunió. Aquest Cantó de la
Dula és, en consonància, un
aplec de contes que, si bé
pertanyen al mateix autor, es
publiquen en un volum únic
després d’haver guanyat dife-
rents premis (Molí d’en Xec,
Josep Pasqual Tirado...). No
obstant aquest origen, que
invitaria a pensar en una
certa dispersió temàtica, for-
mal o, fins i tot, temporal, la
sensació és ben distinta.
L’harmonia d’atmosferes,
d’intencions, de solucions
fins i tot, du a pensar que,
encara que dispersos per l’at-
zar dels certàmens literaris,

la seua concepció devia ser
ben homogènia. Efectiva-
ment, tres són els pols al vol-
tant dels quals s’articula la
tramoia dels relats: el joc
d’informacions equívoques
que mena cap a la sorpresa
final, la ironia que amara la
concepció de situacions i de
personatges, i el llenguatge,
enriquit amb un precís voca-
bulari popular, que aquests
fan servir. I un únic, el refe-
rent temporal: la Guerra Civil
i la postguerra. Un marc i
unes intencions que ja eren
ben presents en la seua pri-
mera –i injustament ignora-
da– novel·la, La pantagruèlica
guerra de Miquel Miracle.

La concepció del relat com
un joc d’ambigüitats que es
resolen en un esclat final
exigeix de l’autor un domini
perfecte de la tècnica narrati-

va. La capacitat d’avançar la
informació justa per alimen-
tar, sense assaciar-la, la curi-
ositat del lector. La perícia de
proporcionar-li informació
equívoca, però alhora certa,
compatible igualment amb el
miratge que ens vol fer creure
i la versió que ens descobrirà
al final. I Navarro es demostra
sòlidament preparat per al
repte. Així, assistim, amb
creixent impaciència, a les
investigacions de Josep Mon-
lleó, maquinista del cinema
Gran Via, per descobrir quina
és la Vicentica amenaçada de
mort per un misteriosos pas-
quins redactats en forma de
poema. O a les tribulacions
per discernir quines, de les
quatre mans possibles, han
estat les autores de l’assassi-
nat d’un tal Ovidi, i com s’ho
ha manegat el criminal per

eixir-ne impune. O als somnis
de dos jubilats que fan migdi-
ada. O als cinc crits que so-
mogueren una missa solemne
de primera comunió. O a
l’enterrament de Vicent Ba-
llester, de malnom Voltacam-
panes, estranyament concor-
regut pels qui ell, en vida,
tingué per enemics. Una altra
cosa és que, en algun cas, la
sorpresa final no arribe a estar
a l’alçada de la solvència de
l’estructura, de la capacitat de
Navarro per dosificar la infor-
mació, per mantenir sempre
el control sobre les regnes del
relat. Un detall intranscen-
dent, en tot cas, que no des-
mereix unes narracions basti-
des amb intel·ligència i ofici,
amb un repertori de perso-
natges traçats amb intenció
de caricatura, però amb con-
tenció suficient per no exage-

rar el traç i, així, fer-nos-els
ben contradictoris. És a dir,
ben humans, ben pròxims.
Protagonistes, en tot cas, d’un
enfilall de situacions, sovint
hilarants, que retraten de
manera ben efectiva les con-
tradiccions i les misèries d’u-
na època que no es pot sos-
traure encara a l’herència tèr-
bola de la contesa civil.

Especialment interessant és
el domini del llenguatge po-
pular que manifesta Navarro (i
del qual n’és ja mostra el ma-
teix títol). Usat amb precisió
de rellotger, el vocabulari
contribueix a fer versem-
blants unes històries que es
mouen, en un difícil equilibri,
entre el realisme i l’exagera-
ció, entre el retrat i la distor-
sió dels elements més risibles.
I, al temps, confereix homo-
geneïtat al conjunt, assimi-
lant-ne les parts a un univers
comú, el d’una vila –Benigas-
ló– que ha esdevingut el pai-
satge predilecte de les narra-
cions de Navarro. Un univers
literari que esperem veure
enriquit, ben aviat, amb noves
i sucoses aportacions. Com la
present, si més no.


