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El narrador Louis de Bernières va néixer a Londres el 1954

La gran història del capità Bernières
N A R R A T I V A A I D A S E G U R A

Louis de Bernières, La
mandolina del capità Corelli.
Traducció de Joan Puntí i

Recasens. Edicions 62.

Barcelona, 2001.

L
ouis de Bernières,
nascut a Londres el
1954, és un home de
món, un ciutadà del
món. De fet, ell ma-

teix es defineix amb aquesta
expressió una mica petulant.
Nom francès, nacionalitat bri-
tànica, tres novel·les ambien-
tades a Llatinoamèrica segui-
nt l’estil del realisme màgic,
La mandolina del capità Corelli
ambientada a Grècia, un llibre
en preparació ambientat a
Turquia... Hi ha caràcters na-
cionals que entén i d’altres
que no entén. No entén els
francesos, els holandesos, els
italians i els espanyols, i en
canvi se sent pròxim a la ma-
nera de fer dels colombians,
els portuguesos, els anglesos i
els grecs. Tot i això, ell no té el
sentiment de viure en un país
sinó de viure al món.

Anys enrere va anar de va-
cances a l’illa grega de Cefalò-
nia, un indret amb una llum
tan forta i brillant que fa que
els forasters, quan hi arriben,
estiguin cecs durant dos dies.
La gent li va explicar que el
1953 hi havia hagut un terra-
trèmol que ho va destruir gai-
rebé tot. Bernières va decidir
escriure un llibre sobre Cefa-
lònia i el seu terratrèmol, afe-
gint-hi la idea d’ambientar-lo
a la Segona Guerra Mundial.
Després d’un any de recopilar

dades sobre la història de l’i-
lla, en va trigar un altre a es-
criure la novel·la. Ara ens n’ha
arribat l’excel·lent traducció
de Joan Puntí, una traducció
que ens permet gaudir de la
qualitat d’aquesta obra me-
morable i gairebé èpica.

La mandolina del capità Corelli
és una novel·la coral centrada
en la vida de Pelàgia i el seu
pare, l’il·lustrat i cosmopolita
doctor Iannis. Pelàgia, una no-
ia rabiüda però bondadosa, és
educada pel seu pare seguint
els valors de la llibertat i la va-
lentia, una manera de viure
atípica per a una família grega
de l’època. El doctor Iannis es
dedica a guarir els malalts del

poble amb destresa i a escriure
La nova història de Cefalònia, la
seva visió personal dels annals
de l’illa, plena de sentiments i
divertits prejudicis. La plàcida
vida de tots dos es veurà cap-
girada per l’esclat de la Segona
Guerra Mundial. “Eren joves i
daurats, però aquí van conèi-
xer el dolor / i la seva joventut
és avui una ombra, l’or és ara
gris. [...] Es pregunten, els joves,
els del cor daurat, / què se n’ha
fet, d’aquell món que els roba-
ren, el seu paradís de pau”, es
lamenta Humbert Wolfe en la
poesia que obre el llibre. Els
protagonistes d’aquesta novel-
la també perdran la seva jo-
ventut daurada i la seva inno-

cència a la Segona Guerra
Mundial, però abans s’hauran
fet uns bons tips de riure i
plorar i hauran passat un
munt d’aventures bones i do-
lentes.

ITALIANS I GRECS
El 1941 Cefalònia és envaïda
per l’exèrcit italià, seguint els
grotescos plans de Mussolini
de ressuscitar l’Imperi Romà
de les cendres. Els italians,
però, sintonitzen de seguida
amb el caràcter dels grecs i
l’ocupació es transforma gai-
rebé en una festa d’agerma-
nament jovial entre dues cul-
tures. El capità Antonio Core-
lli, un virtuós de la mandoli-

na, s’hostatja per força a casa
de Pelàgia i el doctor Iannis.
Aviat Pelàgia i Corelli desco-
briran que darrere les contí-
nues picabaralles que tenen,
imposades pel fet de formar
part de pobles enemics, no hi
ha res més que un fort ena-
morament. Però Hitler i Mus-
solini tenen altres plans per a
la parella, com en tenen mal-
auradament per a la resta de
la humanitat. “En l’antigor els
homes havien estat les jogui-
nes dels déus, i ara havien
avançat tan poc que s’havien
convertit en les joguines d’uns
altres homes que es creien
déus”, s’exclama Pelàgia.

Stalin va dir que un mort és
una tragèdia, però que un mi-
lió de morts és una estadística.
Bernières intenta apropar els
fets a la gent, narrar-los des de
dins seguint la seva idea que el
patiment d’un nen explica
millor una guerra que tots els
llibres d’història junts. La
combinació d’història i vivèn-
cies personals que trobem a La
mandolina del capità Corelli en
fan un llibre deliciós, d’estil
agilíssim i amb uns personat-
ges heroics d’una notable pro-
funditat. Ja ho va dir el mateix
Bernières en una entrevista a
l’AVUI: “La mandolina del capità
Corelli està escrita amb molt de
sentiment, amb passió. També
crec que conté els personatges
més reeixits que jo he creat, i
alhora estic convençut que es-
tà escrita d’una manera que
semblava passada de moda.
Em refereixo que és una gran
història amb molta gent im-
plicada, no és la típica novel·la
anglesa circumscrita als cer-
cles familiars de l’autor, és una
novel·la ambiciosa”.

Entre la genialitat
i el màrqueting

N A R R A T I V A

D A V I D C A M I N A D A

Dave Eggers, Una història
commovedora, sorprenent i

genial. Columna.

Barcelona, 2001.

L’
american way of life
té les seves pautes
i els seus paràme-
tres culturals i li-
teraris, els quals es

poden veure amb una certa
estranyesa, incomprensió i
desinterès si no es viu en el
context sociocultural dels EUA.
I això és el que passa amb Una
història commovedora, sorprenent i
genial, del jove escriptor Dave
Eggers, una obra que recorda
més una d’aquestes telesèries
nord-americanes, llargues, tí-
piques i amb un humor més
aviat estúpid, que no una no-
vel·la completa i madura.

El lector amant d’anar a les
llibreries, remenar les seves
prestatgeries i veure un per un
els diversos llibres que s’hi
ofereixen abans d’escollir-ne
un es troba forçat davant Una
història commovedora, sorprenent i
genial a realitzar una compra a
cegues. En primer lloc, la ca-
ràtula del llibre aporta molt

poca informació del seu autor,
Eggers, de qui sabem només
que és editor i fundador de la
revista Might i col·laborador de
moltes publicacions i que ac-
tualment dirigeix la revista
mensual McSweeney’s. Però, a
més, en la contracoberta del
llibre, lluny de fer-se’ns una
ràpida sinopsi de la història
que s’explica al seu interior, hi
apareix una mena de text pu-
blicitari, entre pedant i gratu-
ït, que intenta convèncer el
lector perquè compri el tre-
ball editat. I, finalment, el
lector arriba al grau màxim de
desorientació al descobrir que
el títol de l’obra és absoluta-
ment de recurs, que tant val
per a aquesta història com per
a moltíssimes d’altres. Un títol
escollit més aviat per raons de
màrqueting i de publicitat
que d’una altra mena.

En el llibre, Eggers explica la
vida d’una família nord-ameri-
cana actual. Els protagonistes
de la història són el narrador i
els seus germans Toph, Beth i
Bill, que en els primers capítols
es queden orfes i que porten
una vida típicament america-
na. El llibre, que consta de més
de 400 pàgines, acaba sent més
un projecte de guió d’una típi-
ca telesèrie de diumenge a la
tarda que no un relat elaborat i
novel·lat.

PERSONATGES SUPERFICIALS
L’autor va explicant amb una
prosa formalment correcta una
sèrie d’accions, de situacions,
però que no tenen cap conne-
xió, ni cap lligam, ni cap relació
de causa-efecte. Els personatges
són superficials perquè no s’a-
borda la seva personalitat. No
es tracta d’explicar, ni de con-

textualizar, sinó purament d’e-
numerar situacions, accions
verbals. A tall d’exemple repro-
duirem un fragment d’un pa-
ràgraf que apareix a la pàgina
309: “Que estiguem junts vol
dir que passa alguna cosa, i que
passin coses equival a un bé
moral, que equival a un bé ir-
reductible, que = existir = repte
= estirar = empènyer = prova =
fe = contracte + agafada de mà
= afirmació = nedar fins a la
roca i tornar + aguantar la res-
piració sota l’aigua d’un extrem
a l’altre [Aquest paràgraf s’a-
llarga encara deu línies més]”.

Al llarg de tot el llibre, Eggers
hi va col·locant múltiples bromes
i originalitats literàries. Des de la
pàgina reservada a les dades
tècniques de l’edició, en què
l’autor revela dades de la seva
presència i constitució física i
confirma la seva tendència se-

xual –principalment heterose-
xual–, fins al pròleg, en què es
recomanen pàgines del llibre
que no cal que siguin llegides.
Des dels agraïments i reconei-
xements (on l’autor fa balanç
econòmic del brut i el net de la
seva activitat literària, fa inin-
tel·ligibles i inacabables reflexi-
ons psicològiques, escriu una
guia incompleta de símbols i
metàfores i dibuixa, fins i tot,
una grapadora) fins a la distri-
bució i encapçalament dels di-
ferents capítols o els gràfics que
hi apareixen. En l’estil d’Eggers
s’hi veu alguna originalitat i
curiositat tècnica i narrativa,
però en la majoria dels casos
l’autor acaba acudint a tòpics i
fent bromes d’escàs sentit de
l’humor. I així com hi ha pel·lí-
cules o telesèries que es veuen
amb el comandament a distàn-
cia a la mà per passar ràpida-
ment els trossos menys inte-
ressants, el lector corre el risc
d’aplicar a aquesta història
d’Eggers una lectura accelerada
i vertical.

La història que Dave Eggers
explica sorprèn. Però el títol
que ha escollit per encapçalar i
batejar el seu llibre és més un
recurs de màrqueting que una
imatge del que realment el lec-
tor hi trobarà a dins.


