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El narrador Erri de Luca va néixer a Nàpols el 1950

Narrar la poesia de la vida
N A R R A T I V A

M . À N G E L S C A B R É

Erri de Luca, Tres cavalls.
Traducció de Pau Vidal.

Empúries. Barcelona, 2001.

H
i havia una vegada
un home que venia
del sud, per ser més
exactes, de l’Argen-
tina, i de la duresa

d’una lluita cruel contra la
dictadura, on va deixar-se la
pell i l’amor, i va esgotar el seu
primer cavall, el de la joventut.
Ara ha tornat a la seva Itàlia
natal i, refugiat en un jardí que
cuida amb esment, passa els
dies esgotant el seu segon ca-
vall, el de la maduresa.

Tres cavalls, l’última novel·la
traduïda al català d’Erri de
Luca (Nàpols, 1950) –en italià
l’última és Montedidio–, és la
història d’un home sense nom
que llegeix llibres vells en una
taverna de barri mentre s’em-
porta cullerades de sopa a la
boca: “La cullera és amiga de
la lectura, sap pescar dins el
plat tota sola. La forquilla ha
de menester més atenció”. I
pel que fa als llibres: “Els lle-
geixo vells perquè les pàgines
molt fullejades i untades pels
dits pesen més en els ulls,
perquè cada exemplar de lli-
bre pot pertànyer a moltes vi-
des i els llibres haurien d’estar
a disposició en locals públics i
desplaçar-se junt amb els pas-
savolants que els carreguen
una estona i haurien de morir
com ells, consumits per les
males temporades, infectats,
ofegats pont avall al costat
dels suïcides, ficats en una es-
tufa d’hivern, esfullats pels
nens per fer-ne barquetes de
paper, en una paraula, a
qualsevol lloc haurien de mo-
rir menys d’avorriment i de
propietat privada, condem-
nats a prestatgeria perpètua”.

Tota una mostra de litera-
tura sensible, que no vol dir
carrinclona –o és potser la
Duras?–, en aquests temps de
novel·les plenes d’argot i
d’improperis, de violència
gratuïta i de sexe no menys
gratuït, encara que aquí tam-
bé hi hagi sexe i violència, tot
menys gratuïts; temps tan poc
propicis per al que s’ha ano-
menat novel·la lírica, aquest
subgènere desprestigiat en
extrem i del qual Tres cavalls,
dura com una navalla i tendra
com un llavi, és un exemple
rotund.

PETITA OBRA MESTRA
Perquè la història d’aquest
home sense esperança que
troba l’esperança sota l’apa-
rença d’una jove prostituta

que veu en ell l’assossec que
en els altres no troba, a més
d’un cant a la vida i a la seva
poesia, que s’esforça per
contrarestar la seva duresa
amb la fortalesa de la calma,
és una de les novel·les més
reeixides del seu autor. Una
petita obra mestra de poc
més de 100 pàgines –de fet,
una nouvelle– que funciona
com un rellotge i que agra-
darà fins i tot a aquells a qui
no van convèncer les seves
obres anteriors, de Pedres de
volcà a Tu, meu. D’Erri de Luca,
per cert, ha estat editada re-
centment i en castellà Adelfa,
arco iris. Tot plegat el conver-
teix en una notable aportació
a la literatura meridional,
que tan bona collita ha do-
nat, de Sciascia a Lampedusa

passant per Bufali-
no i Vittorini.

I potser no sigui
arriscat afirmar
que avui, per es-
criure relats de ca-
ràcter poètic com
aquest, s’ha de ser
un combatiu con-
vençut com Erri de
Luca, que després
d’estudiar cultura
clàssica –són molt
apreciades les seves
traduccions de tex-
tes bíblics–, va tre-
ballar durant molts
anys en el ram de la
construcció, a peu
d’obra, i va ser un
dels 40.000 obrers
de la FIAT acomia-
dats a comença-
ment dels anys

vuitanta, per acabar com a
voluntari a la guerra de Bòs-
nia, naturalment contra la
guerra. Un intel·lectual –en-
cara que no crec que aquesta
paraula li agradi–, que sem-
pre s’ha mogut en ambients
humils, tan lluny dels escrip-
tors de talk show com de l’en-
granatge que mou la nostra
“república mundial de les lle-
tres” (Pascale Casanova dixit),
malgrat ser molt conegut tant
al seu païs com a la veïna
França i estar traduït a l’an-
glès i a l’alemany.

És a dir, que la impossibili-
tat de conjecturar les raons
per les quals els narradors in-
daguen tan poc en la seva ve-
na lírica –si la tenen– o en
qualsevol vena que s’allunyi
de la seva butxaca en aquests

temps de mestissatge de gè-
neres i de caos general, que
tan adients serien per tan no-
ble i enriquidora tasca, no és
més que la confirmació de la
escassetat d’esperits lliures,
capaços de desviar-se del pen-
sament únic que ens envolta.
Ara que els Pasolini semblen
haver-se diluït en el magma
del capitalisme elevat a l’enè-
sima potència, gent com Erri
de Luca –un nou Pasolini,
poster?– ens retorna una últi-
ma esperança, la de la puresa
literària, la de la literatura
com a revelació personal.

TRES PERSONATGES
Tres cavalls simbòlics i tres
personatges que són en reali-
tat tres soledats: el jardiner,
la noia que l’estima i en Se-
lim, el vell africà que ven mi-
moses del jardí del jardiner
que estima la noia.

Vaig llegir aquest llibre a
l’estiu, en una platja italiana,
i ara l’he rellegit en aquesta
bella traducció de Pau Vidal
que ha sabut conservar tot el
que de poètic i de filigrana hi
ha a l’escriptura d’Erri de Lu-
ca, sens dubte un dels grans,
perquè, com confessa per bo-
ca del protagonista d’aquesta
novel·la, no creu en els es-
criptors sinó en las seves his-
tòries, i escriu des de la hu-
militat sobre els grans temes
de la humanitat. Un dels
grans, doncs, que no el dece-
brà si és vostè un d’aquells
que en la lectura busca com-
panyia i aprendre alguna cosa
de vostè mateix que encara
no sap.

Una dona diferent
N A R R A T I V A
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William Beckford, La nimfa de
la font. Traducció de Roser

Berdagué. Laertes.

Barcelona, 2001.

E
l feminisme ja no és
el que era. Després
del Maig del 68, grà-
cies als treballs d’Hé-
lène Cixous, Luce Iri-

garay i Julia Kristeva, entre
d’altres, les coses van comen-
çar a canviar. Fins al punt que
avui es qüestionen les catego-
ries fonamentals del discurs
feminista. Per començar, ¿de
què es parla quan es parla de
dona? De tot i de res, perquè,
segons els darrers estudis so-
bre el tema, les dones són ben
diferents i poden tenir inte-
ressos enfrontats. Moltes coses
han canviat, en la llarga histò-
ria del feminisme. Però, la

convicció que les dones estan
marginades per la ideologia
patriarcal és encara vàlida. Per
això resulta tan actual per a
moltes dones un conte com el
de William Beckford (1759 -
1844), reflex dels sistemes de
creences i valors de sempre i
desmitificador pel que fa als
clixés masculins i femenins. I
és que Beckford era un home
singular. Borges, un dels seus
admiradors, juntament amb
Byron, el va definir així: gran
senyor, viatger, bibliòfil, cons-
tructor de palaus i llibertí. Però
Beckford, aquest fill d’un antic
alcalde de Londres que mai no
va poder entrar en política per
la vida escandalosa que porta-
va (va viatjar per tot el món
amb una cort de joves d’amb-
dós sexes i un seguici d’ani-
mals exòtics i alegres músics)
s’escapa a qualsevol descripció.
I, contra el que pugui semblar,
va ser un geni precoç (als 17
anys publicava una erudita i

imaginativa biografia de pin-
tors famosos) que va tenir com
a tutor el mateix Mozart i com
a mestres literaris l’irònic Vol-
taire i el rebel Sade.

Autor d’una obra dispersa,
editorial Laertes ha posat al
nostre abast la mostra més re-
presentativa de la producció
de William Beckford: Excursión
a Alcobaça y Batalha, un interes-
sant llibre de viatges sobre
Portugal; i Vathek, segons la
crítica, una de les novel·les més
originals de la història de la
literatura, una fantasia eròtica
de tema oriental, amb un exo-
tisme preromàntic i amb ves-
tigis del gènere gòtic. I ara La-
ertes ens ofereix La nimfa de la
font, un conte de fades publicat
el 1791, protagonitzat per la
incombustible Matilda, una
ventafocs posada al dia. Matil-
da té les qualitats que, segons
l’imaginari de les rondalles
tradicionals, més es valoren en
la dona: la bellesa, la bondat,

que implica sobretot portar
una vida casta, i la perícia en
les labors de la llar, l’espai so-
cial reservat al seu sexe. A
més, Matilda està en la flor de
la vida, és pacient i simpàtica.
I, cosa gens normal en aquesta
mena de contes, és valerosa,
justa, autònoma, tot i que
compta amb l’ajuda inevitable
de la fada padrina (una dona
d’aigua en la millor tradició
grega). I és intel·ligent. De fet,
malgrat les aparences, el per-
sonatge de Beckford s’allunya
una mica de la imatge clàssi-
ca, ja que constitueix un espill
de perfecció atípic, amb qua-
litats que, a les rondalles, no-
més poden coexistir en els
homes de la més alta catego-
ria, com ara els reis. Això no
obstant, Beckford intenta
ajustar-se als símbols, institu-
cions, normes i tècniques
convencionals. No sempre ho
aconsegueix. I aquesta és la
seva virtut.

ELS PERSONATGES
A La nimfa de la font, hi ha l’in-
evitable estereotip femení ne-
gatiu: la madrastra capfluixa
que porta la família a la ruïna,
la majordoma vella i malcara-
da, la mainadera falsa, la sogra
envejosa. Però els represen-

tants del sexe masculí, contra
la norma pròpia del gènere, no
queden gaire ben parats. El
pare de Matilda és un milho-
mes que, després d’haver gua-
nyat mil batalles als camins,
assaltant viatgers, i al camp de
l’honor, contra els enemics
ocasionals, sucumbeix davant
les arts maldestres d’una mu-
ller vulgar. I el marit de Matil-
da és una mena d’heroi utili-
tari: bell, ric, amb títol de ca-
valler templari, però incapaç
d’enfrontar-se als perills de la
vida i defensar la seva esposa.
Cap dels dos homes no mereix
la redempció. Però això no
importa gaire. El conte té un
final feliç (Matilda i el seu ma-
rit recuperen l’estabilitat de
parella i posen les bases d’una
vida familiar sòlida i segura), la
qual cosa no implica que la
història acabi bé. Almenys, vist
per una dona d’avui. Per Ma-
tilda, que ha patit la traïció i la
desconfiança del marit, potser
hauria estat millor saber dir no.
I continuar sent una exclosa
que lluita per una societat di-
ferent. Beckford no va poder o
no va voler trencar més esque-
mes, però va obrir la porta a
una dona diferent, capaç d’a-
gafar les regnes de la pròpia
vida.


