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El canadenc Leonard Cohen és autor de dues novel·les

Gots de llet buits
N A R R A T I V A

C A R L O S Z A N Ó N

Leonard Cohen, Bells
perdedors. Traducció de Mercè
Costa Clos. Angle Editorial.

Manresa, 2002.

S
empre hi ha hagut
més literatura en la
contraportada del
Greatest Hits (CBS,
1974) que en aquells

manuals de Santillana que ar-
rossegàvem fins a classe. Ho
vam saber aleshores i ho sabem
ara: Cohen era gran i estava al
marge de modes i avatars ge-
neracionals. Sempre ha estat el
nostre jueu més cool, príncep en
l’exili, meitat Sean Connery
meitat Dalai-lama, abric txec en
platges i ciutats a punt d’una
capitulació que no suposava
cap renúncia. Cohen sempre ha
estat el Nostre Home. I recupe-
rar aquesta novel·la de joventut
(espurna de talent amb El joc
favorit en els 60) és un encert i
un regal per als fans de l’amo
del famós impermeable blau.
Encert i aposta per part d’Angle
Editorial, que a més d’una acu-
rada edició ens ofereix una
gran traducció (més encomia-
ble encara per la complexitat i
els jocs malabars del senyor
Cohen).

El 1966 i amb les restes de la
seva beca ja gastades a l’illa
grega d’Ídhra, Cohen era un
valor ferm de les noves lletres
canadenques. La seva opció ar-
tística semblava que era la po-
ètica, la literària més que no
pas la musical (de fet, Cohen va
arribar tard al fenomen folkie i
sempre va ser l’avi de tot: fins i

tot de Nick Cave en els 90). Però
la casualitat treballava pel seu
compte. Una cançó seva –l’o-
ceànica Suzanne– murmurada a
Judy Collins via telefònica el va
convertir en un fenomen mu-
sical. Això el va allunyar de les
lletres on semblava tenir un
futur prometedor per col·lo-
car-lo al centre de l’arena del
circ on va sobreviure, per a
sorpresa de tothom, com una
rara avis. No vessarem cap llà-
grima per aquest destí: la re-
compensa va ser la glòria, els
diners i la notorietat. Si no fos
per això segur que no estaríem
celebrant aquesta reedició.

La intel·lectualitat canadenca
va acollir Bells perdedors com la
consagració de Cohen en l’a-

partat novel·lista. Les compara-
cions amb Henry Miller i Joyce
(desmesurades i injustes, per
descomptat) el van col·locar en
una posició complicada però
molt rendible que va quedar
inacabada: l’home de l’habita-
ció número 2 de l’Hotel Chelsea
no va voler o no va saber anar
més enllà. Aquesta va ser la se-
gona i última incursió en la
novel·la.

UN TRIANGLE AMORÓS
Què és Bells perdedors? En primer
lloc, la revisitació d’un dels te-
mes favorits de Cohen: el tri-
angle amorós entre la teva no-
ia, el teu millor amic i tu, de-
sitjant-los vent a les veles. I a
partir d’aquí, amb l’equipatge

ple d’obsessions (la culpa, el se-
xe, la religió, l’amistat, la traï-
ció, la mort...) ens serveix el pla
cuinat en format de novel·la
experimental. I allà –formal-
ment i argumentísticament–
té cabuda gairebé tot el que
s’ensumava en la tempesta dels
60. La independència de les co-
lònies –Quebec, en aquest
cas–, l’alliberament de la iden-
titat sexual, el carpe diem com a
mercaderia fungible i intercan-
viable, la religió com a golfes de
morbositat i el haixix que ja no
enfosqueix ni ulls ni ments. I
només tres personatges amb
rang d’esquizofrènic reparti-
ment, el teló de fons del qual és
la vida de la primera santa ca-
tòlica índia –Catherine Tekak-

witha–, una freaky a qui ni Da-
vid Lynch sabria donar-li un
paper en el seu pròxim film.

Però gairebé quaranta anys
després, l’argument, el testi-
moni dels 60 de Bells perdedors
no és el que en fa recomanable
la lectura. Continua sent un
llibre irregular, una allau, una
fuetada, una muntanya russa
de conceptes i paraules, un
munt de cercles concèntrics al
voltant d’un fal·lus erecte, un
deliri desmesurat, a estones ri-
dícul –la famosa escena del vi-
brador– i a estones màntric.
Continua sent encara ara una
novel·la valenta però fallida,
amb una arrencada espectacu-
lar que es dessagna en l’últim
terç. Però el que la fa vigent és
la seva prosa forta i hipnòtica
–com la mateixa veu de Co-
hen–, les seves imatges, els seus
jocs, el seu intent de domar la
verborrea de la intel·ligència, els
seus riffs jazzístics, les seves re-
gles de tres sense resultat dar-
rere del signe igual.

COM UNA CAMISA VELLA
Bells perdedors és, a la seva ma-
nera, addictiva dins de la seva
inconsistència, de la seva piru-
eta frustrada i, en ocasions, in-
necessària. Una mica com
aquestes camises que encara
conserves a l’armari com a re-
cord de totes aquelles festes del
passat. I també és addictiva
perquè les màscares dels seus
personatges –Edith, el magnè-
tic F. i el mateix narrador–
destil·len una melangia tan Co-
hen, tan inquebrantable i fora
del consol com aquests gots que
queden de matinada sobre la
taula. Buits, espectadors, sants i
escamot d’afusellament de la
teva vida. Primer, perdem la
joventut, després, la gràcia. ¿O
va ser al revés...?
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Robert James Waller

Llibre de finals
N A R R A T I V A

J O A N A G U T

Robert James Waller, Els
camins del record. Traducció

de Ricard Gil. Columna.

Barcelona, 2002.

L
a temptació literària
de perllongar una
història que ha ob-
tingut un cert èxit
resulta, de vegades,

irresistible als autors, encara
que la dita adverteixi que “se-
gones parts no són mai bo-
nes”. Generalment els finals
de novel·la són arbitraris tot i
que es justifiquin per la his-
tòria narrada. Això no priva,
però, que el lector es pugui
preguntar: “I després, què va
passar?”. És comprensible,
doncs, que Robert James Wa-
ller, després de l’èxit obtingut
amb Els ponts de Madison County,
hagi reprès els personatges
principals de la novel·la amb
la intenció de posar punt final
a aquella història d’amor. Una
narració que va consagrar
l’autor com a escriptor de fa-
ma mundial i de la qual es van

vendre dotze milions d’exem-
plars en trenta-cinc idiomes.

De Robert James Waller sa-
bem que va créixer a Rock-
ford, Iowa, que es va educar a
les universitats de Northem
Iowa i Indiana i que és docto-
rat en economia i direcció
d’empreses. Al llarg de més de
dues dècades Waller ha estat
professor universitari, activi-
tat que ha compaginat amb la
de fotògraf professional i mú-
sic de night club.

SETZE ANYS DESPRÉS
Els camins del record, que apareix
amb al subtítol de Retorn als
ponts de Madison County, narra el
viatge que Robert Kincaid em-
prèn cap al pont de Roseman,
marc on es va desenvolupar la
seva apassionada història d’a-
mor amb Francesca Johnson,
setze anys enrere. Acompanyat

del seu gos, carregat amb els
seus aparells fotogràfics, en la
seva camioneta Harry, un Ro-
bert Kincaid de seixanta-set
anys vol tornar a veure els
paisatges del seu idil·li, un
amor que perdura en ell. Si-
multàniament, Francesca, ví-
dua i sola, depassada la cin-
quantena, s’encamina també
cap al pont dels seus amors,
atreta pel record inexorable
d’una passió viscuda i a la qual
va haver de renunciar.

Els dos amants es trobaran?
L’autor, abans de respondre a
aquesta pregunta, desenterra
una vella història, aquesta del
1945, quan un jove fotògraf
recentment llicenciat dels ma-
rines viu una intensa nit d’a-
mor amb una violoncel·lista
en una platja deserta del Big
Sud. D’aquella unió fugaç, es-
devinguda trenta-sis anys en-

rere, en va néixer un infant,
Carlisle, el qual inicia la re-
cerca del seu pare desconegut.
I com era d’esperar els camins
es bifurquen; ¿l’economia dels
sentiments exercirà la seva
màgica atracció? ¿En lloc de la
dona estimada, el vell fotògraf
trobarà un fill? Sobre aquesta
trama l’autor basteix la no-
vel·la, que pretén ser un llibre
de finals.

Cal reconèixer que Robert
James Waller és un escriptor
hàbil, amb recursos, que uti-
litza la informació d’una ma-
nera gradual i que se centra
en l’univers dels sentiments.
Sentiments, per altra banda,
políticament correctes, no fos
cas que les masses lectores a
les quals es proposa accedir se
sentissin ferides en la seva
sensibilitat. No en va els best
sellers internacionals tenen les

seves servituds: emocions a
flor de pell, personatges posi-
tius i música celestial. A fora
queden la lletgesa, la misèria,
la injustícia, la crueltat, l’odi i
totes les passions negatives
que constitueixen el pa de ca-
da dia en el nostre món d’avui.
No obstant això, els llibres
amables com Els camins del re-
cord aporten poca cosa a la li-
teratura per més lectors que
aconsegueixin seduir.


