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Josep L. Badal, El duel.
Proa. Barcelona, 2003.

E
l protagonista d’El duel, el se-
nyor Pepet, es desperta una
tarda al saló de casa seva al
costat d’un home mort que
no coneix. L’orella li regali-

ma sang. Intenta recordar què ha fet
durant els darrers dos dies però no ho
aconsegueix. Per aclarir l’assumpte
interroga el Llucià, el seu comptable.

De bon principi, el darrer treball de
Josep L. Badal es presenta com una
novel·la d’intriga en la qual és bàsic
descobrir la cadena d’accions que han
propiciat la presència d’un mort a la
casa del protagonista. Però a mesura
que el relat avança aquest misteri
passa a ocupar un segon pla per deixar
pas a un bon grapat de petites histò-
ries plenes de peripècies inversem-
blants i extraordinàries: la Camil·la,
embarassada sense que l’hagi tocada
cap home, el Navarru, que, d’un mal
esternut, es va treure un ull amb una
ampolla, la senyora Bou que va perdre
quatre dits mentre tallava meló, etcè-
tera. Són narracions breus, sense cap
lligam amb l’argument principal, sor-
gides del record d’aquest o d’aquell
altre personatge que atorguen singu-
laritat a la novel·la i agiliten alguns
episodis més monòtons.

El duel no és una novel·la d’intriga
convencional. El pretext del relat es
dissol en l’estil. El lector es pot perdre
fàcilment però no cal que s’amoïni per
seguir l’argument fil per randa ja que
és tan sols un teló de fons que l’autor
oblida a estones. L’estil de Badal és
molt particular. Ho demostren les
històries rocambolesques i obscenes
amb què guarneix la trama, així com
el llenguatge amb què són descrites.

POLIFONIA DE VEUS
Badal barreja la veu desmesurada d’un
narrador que modela la llengua fins al
límit de fer-la, en ocasions, inintel·li-
gible amb una polifonia de veus molt
particular. Discursos molt orals, ta-
llats, farcits d’onomatopeies, castella-
nismes, paraules en anglès i en fran-
cès, expressions llatines, etcètera, al
costat d’un català impecable. L’autor,
que també és professor de llengua i
literatura catalanes, combina soluci-
ons d’allò més cultes amb d’altres de
més dures i modernes. Perquè m’en-
tenguin: al costat de paraules com ara
decumbència, cucul·liforme i bustrofèdic, hi
ha solucions simplificadores com ara
macagumsatanàs i strim of conxusnès, de
l’anglès, escrites com les veuen aquí.
Però aquesta manera de narrar, aquest
estil tan personal no ens ve de nou. Ja
és present a obres anteriors de Badal
com el volum de contes La casa sense
ombra (2000) i, en menys mesura, al
poemari O pedra (2002).

A aquells a qui agradin les trames
ben ordides, amb solucions específi-
ques per a tots els interrogants els pot
no agradar. Ara bé, els lectors que
gaudeixin amb les filigranes de la
llengua, les descripcions precises, la
recreació en els detalls, l’estil impeca-
ble, que corrin a la llibreria. Tindran a
les mans una obra d’aquelles que val
la pena llegir i rellegir.

FRANCESC MELCION

Harold Bloom ens ofereix una antologia de poesia i narrativa

Qui té por
del Harry Potter ferotge?
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Bloom defensa el
talent, el valor de
l’obra en si mateixa
i la seva utilitat

Harold Bloom, Contes i poemes per a nens
extraordinàriament intel·ligents de totes les

edats. Traduccions d’Albert
Torrescasana Flotats, Anna Listerri

Boix, Joan Solé Solé, Jordi Joan Baños
i Melcion Mateu Adrover. Anagrama /

Empúries. Barcelona, 2003.

T’
apropes amb el fusell ben
carregat, apartes uns ma-
tolls i allà el tens, a l’a-
bast: l’elefant Bloom, un
ésser d’una altra era, pas-

tant tranquil·lament les seves contro-
vèrsies, els seus cànons i les seves po-
lèmiques sense fi. T’hi acostes una
mica més. Del seu pit
–quilòmetre i mig d’am-
plada– penja relluent el
nostre Premi Internacio-
nal Catalunya. Carregues
l’escopeta però –oh, fata-
litat!– trepitges un volum
de Las Comadres de Windsor
i Bloom es gira i et mira als
ulls. És la teva oportunitat.
Però no obstant això no
dispares. I saps per què?
Perquè Harold Bloom et
cau bé.

A aquesta banda de l’o-
ceà –una altra cosa seria si
fos un dels nostres– Blo-
om se’ns ofereix com un
anacronisme, un Don
Quixot amb la força d’una
Moby Dick que ha tingut
el coratge d’arremetre
contra moltes bestieses de
molts ximples de l’Acadè-
mia dels Sabers. El seu bat
de beisbol –guiat, esclar,
per prestigi i intel·ligència
superlatives– ha estat to-
vet contra tants ismes,
tantes idioteses contracul-
turals, tants estudis lesbi-
coesquimals que un ha
d’estar-li infinitament
agraït. S’ha posat en con-
tra de gairebé tots en el
seu gremi en el món an-
glosaxó però –oh, sorpre-
sa!– ha connectat amb els
lectors, amb tots aquells
malalts de literatura als
quals sempre ens va im-
portar un rave si Shakeaspeare era
marieta o James Joyce garrepa. Si Ted
Hugues era un infame masclista per-
què sabia com estalviar-se divorcis o si
els peixos vermells en les obres de
Tennessee Williams simbolitzaven el
seu comunisme. Bloom defensa el ta-
lent, el valor de l’obra en si mateixa i
la seva utilitat en la vida del lector.
Així de senzill, així de complex.

I aquí hi ha la seva darrera andana-
da. Previ a la seva publicació, un hàbil
exercici de piròman al clavar una bo-
nica puntada de peu al cul del jove
Potter. Tant se val que els nois devorin
centenars i centenars de pàgines
–sense fotos ni il·lustracions, senyor
Harold, si se’m permet recordar-l’hi–
del mag de les ullerotes, i que els seus
arguments estilístics siguin la imagi-

nació i el verí dels llibres. No, no, i no.
Tampoc això és suficient per a l’iras-
cible Bloom. I aleshores passa al con-
traatac: 38 contes i 64 poemes.

Contes i poemes per a nens extraordinà-
riament intel·ligents de totes les edats de-
mana escàndol des del seu mateix tí-
tol. El bram de l’elefant es fa sentir alt
i clar. Intenta trencar el mur del gueto
al qual ha estat sotmesa l’anomenada
literatura infantil (són nens, no xim-
ples) i sosté que un dels problemes no
és tant el com ni el quan sinó què lle-
geix. I així proposa el seu cànon júnior
per a nens de cinc a mil anys. Bloom
menysprea la cultura mediàtica i pro-
posa la seva biblioteca infantil com a
arma (cal suposar que infal·lible) con-
tra l’atroç piconadora dels mitjans de
comunicació. I ens enamora quan

s’encara amb aquests molins de vent:
“Sóc prou antiquat i romàntic per
creure que molts infants, si es donen
les circumstàncies adequades, són lec-
tors innats fins que els mitjans de co-
municació destrueixen aquest instint”,
o bé ens vénen ganes que ens abraci el
gran mamut al sentenciar: “Potser és
una il·lusió creure que pot perdurar la

connexió màgica entre els millors lli-
bres i els nens solitaris, però aquesta
relació es remunta a tant temps enrere
que no desapareixerà fàcilment”. Està
equivocat. Per descomptat. Entre d’al-
tres coses perquè entre la seva infante-
sa i l’actual no només han passat 70
anys sinó diverses revolucions mutants
(cinema, televisió, informàtica i, sobre-
tot, Internet) que ens han convertit en
més que una argila que depenent de
qui la modeli serem alguna cosa o algú.
Però tant és, tant li fa. En formem part.
Darrere de l’Elefant Bloom hi ha els que
prefereixen un gran llibre a tota la
resta.

Però quin menú ens ha preparat
Bloom? Un que es llegeix amb el ma-
teix plaer a qualsevol edat, en el qual
preval la fantasia i la imaginació, la

recerca de delit en el co-
neixement, òbviament
molta literatura anglosa-
xona (tot i que l’edició ca-
talana ha seleccionat, amb
el vistiplau de l’autor, més
autors europeus i la in-
clusió de catalans com és
el cas d’Espriu i Carner),
textos que s’aturen en
l’alba del segle XX i que
són llegits sense dificultat
però que exigeixen el mí-
nim esforç literari (no
abaixar el llistó sinó fer-ho
prou interessant per po-
sar-te de puntetes i conti-
nuar llegint), i una alinea-
ció de luxe que compta
amb autors previsibles
–Lewis Caroll, Wilde, Ki-
pling i Mark Twain– i
d’altres que, a priori, mai
els hauries tingut com a
antologables: Tolstoi, By-
ron, Shakeaspeare, Gógol i
Dickens. Una delícia que si
fos un exemplar en rústica
que haguessis trobat a les
golfes de casa et faria
creure en els miracles. Pe-
rò la realitat no és aquesta.

Perquè sent aquesta una
bona antologia –no podia
ser de cap altra manera–,
amb textos no gaire cone-
guts d’autors rellevants i
que et recorda que hi va
haver una vegada en què
el temps no era mesurat
per espots, serveix sobre-

tot per animar la controvèrsia i les
consciències, espolsar i donar brillan-
tor d’actualitat als clàssics. Però té els
fonaments fluixos perquè Bloom sim-
plement ordena, mai suggereix. Pro-
posa massa textos que no són incon-
testables, que van més enllà de la
subjectivitat permesa a l’antologador.
Retrata la seva memòria emotivolite-
rària, autohomenatja l’enamorament
sobtat infantil amb els llibres però la
pirueta cap al que és universal no li
queda sinó com un acte de manaire, un
dèspota il·lustrat que no suggereix ob-
jeccions ni crítiques. Sosté molt clara-
ment que el que el va espantar de petit
–ell, tan gran lector– forçosament ha
d’agradar a tothom. I no sempre és així,
m’atreveixo a dir. Però això sí, en veu
molt, molt baixa.


