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David Leavitt és l’autor de la novel·la ‘Martin Bauman’

Batalletes
N A R R A T I V A

Ò S C A R M O N T F E R R E R

David Leavitt, Martin Bauman. Traducció
de Joan Puntí. Edicions 62.

Barcelona, 2001.

D
avid Leavitt va ser estampat
amb el segell de jove promesa
quan va publicar la seva pri-
mera novel·la, Ball de família. La
segona, El llenguatge perdut de les

grues, una obra tenyida d’autobiografisme
que venia a relatar el trasbals familiar que
produïa la confessió pública de l’homose-
xualitat del protagonista, un personatge
jove que va ser considerat, assenyadament,
l’alter ego literari de l’autor, semblava con-
firmar la potència de la veu del narrador.
Després d’això, la trajectòria de Leavitt no
ha aconseguit créixer a partir d’uns fona-
ments que havien semblat sòlids i, a més
d’un escàndol provocat per una acusació de
plagi, ha inclòs títols de fortuna diversa, el
més recent dels quals és Martin Bauman, una
obra de pes –658 grams– que l’autor con-
sagra a l’explicació d’un seguit de batalletes
de joventut que, segurament, en reviure-les,
hauran aconseguit que se senti bé perquè
els temps passats són bons i bells etc. etc.
etc.

Martin Bauman –narrada en primera
persona, de la qual cosa es pot deduir, i cal
fer-ho, que les aventuretes del personatge
principal tenen molt a veure amb les
aventuretes de l’autor– arrenca amb l’arri-
bada del protagonista al seminari de Stan-
ley Flint, un expert en literatura de repu-
tació ferotge. Bauman vol ser escriptor i
creu –o sembla que l’autor vol crear
aquesta sensació– que Flint i els seus vere-
dictes seran les seves referències en el camí
de la creació literària. La novel·la, fins aquí,
apunta els patrons de les obres iniciàtiques.
Comptat i debatut, per bé que aquesta línia
argumental no sorprendria si se la feia
passar per original, sí que promet reflexi-
ons interessants si qui la desenvolupa és un
escriptor madur com a persona –Leavitt va
néixer el 1961– i com a autor –va publicar
Ball de família el 1984–. Però no és així. Tan
bon punt ha marcat la base de la narració,
Leavitt dóna pas a un desvarieig esgotador
en què, sense aparença d’ordre, explica in-

cidents que tenen com a denominador co-
mú la insipidesa, tot i la presumpta trans-
cendència amb què els dota.

Més o menys, Leavitt es dedica a saltar
sense gaire ordre ni concert –un pla gene-
ral de l’obra és indetectable– del tema de
l’escriptura –que es podria concretar en A
veure com me les empesco per arribar a ser ric i
famós– al tema de l’acceptació pròpia i l’e-
nunciat públic de l’homosexualitat del
protagonista. Els saltirons –que esquitxen
notes classificables com a ecos de societat–
es produeixen de manera negligent, sense
transició de cap mena, van endavant i en-
darrere en el temps sense que s’hi vegi el
perquè i malbaraten l’aportació que podria
suposar una meditació profunda i serena.

En adonar-se del desgavell narratiu que
hi ha a Martin Bauman, el lector –el pacient,
aquell que llegeix fins al final peti qui peti–
pot aconseguir la sensació que té entre
mans una obra autocomplaent en la re-
dacció de la qual l’autor no s’hi ha mirat
gaire. Per exemple, Bauman especula de
manera contínua sobre la reacció de la seva
família –especialment, de la seva mare–
amb motiu de la publicació d’un conte, del
primer conte que li publiquen –i que el
lector acabarà avorrint!–, en què posa al
descobert la seva homosexualitat. A més,
Leavitt fa que diversos personatges tractin
aquesta situació i crea una expectativa in-
tensa. Quan finalment es publica el conte,
la novel·la hi passa tan per sobre que quasi
ni la toca, la reacció, amb la qual cosa el
clímax es resol en una mena de coitus inter-
ruptus.

EXEMPLES DE DEIXADESA
La deixadesa no conceptual, la literal, a
més, és notòria i perceptible. Es duen aquí
alguns exemples –n’hi ha més.

En la pàgina 147 hi ha escrit: “La publi-
cació del meu conte la primavera abans...”.
Onze (onze!) línies després s’apunta: “Re-
cordo que la setmana de l’11 de juliol, quan
va sortir als quioscos el número de la re-
vista on apareixia el meu conte...”. Cal
atribuir al canvi climàtic que la primavera
s’estengui fins al juliol?

Amb relació a Ricky, una de les seves
parelles, Bauman relata: “Pel mateix motiu
no portava mai roba interior” (pàgina 267).
Aquest Bauman evocador necessita, de
manera urgent, ingerir cues de pansa. Dues

pàgines després, parla de la
seva habitació, “on els seus
calçotets oblidats –els de
Ricky!–, sempre amb una
oloreta tènue a Obsession
per a homes semblaven tan
fora de lloc”. Els calçotets no
són roba interior i Leavitt és
el primer a adonar-se’n?

Quant a l’obra publicada,
en la pàgina 297, Bauman
diu: “Eli, a qui les visites a
les llibreries li servien per
recordar-li el fet que, a di-
ferència de Liza i jo, ell no
havia aconseguit publicar
encara cap novel·la...”. El
cas és que la publicació de
la primera novel·la de Bau-
man no té lloc fins que no
s’arriba a la pàgina 416
–“En canvi, quan li vaig
llegir les crítiques, i li vaig
dir rient que de la meva
novel·la només se’n farien
quinze mil còpies i que la
gira només comprenia vuit
miserables ciutats, ell em
va recordar ràpidament
que pel seu llibre no hi ha-
via prevista cap mena de

gira”– quan l’Eli –una altra parella de
Bauman– ha tingut temps, fins i tot,
d’escriure la seva pròpia novel·la.

Aquesta mena de desajustos potser no
molestarien gaire si la lectura de l’obra
pogués avançar a bon ritme, però la sensa-
ció que la cosa no rutlla els fa feridors i, fins
i tot, lleument insultants. Cal esperar-ho
d’un sistema editorial que Leavitt –que hi
està immers– descriu així en la pàgina
263?: “Després de llegir els meus vuit con-
tes i les 150 pàgines que havia escrit fins
aleshores d’El terrorista, Billie em va dir que
estava segura que la meva obra estava a
punt per enviar-la”... a editors! Resulta pa-
radoxal que les referències a l’obra escrita
que fa Leavitt al llarg de la novel·la tinguin
més a veure amb la promoció i els diners
que avancen les editorials que no pas amb
la qualitat i la intenció de la feina feta... La
literatura, lluny de l’art, se situa com a
producte comercial.

EL MIRACLE DEL CONTE
També fa mal el meliquisme cofoista que
impregna les pàgines de Martin Bauman: “Al
capdavall, en totes les meves experiències
fins aquell moment, sempre que algú
m’havia volgut besar o ficar-se al llit amb
mi era o bé perquè em volien robar els di-
ners (com m’havia passat amb Joey) o bé
perquè estaven tan esbojarradament enci-
sats per la meva obra que només volien
poder dir que havien dormit (fins i tot més
que no pas que volien dormir) amb «Martin
Bauman, l’autor de tal i tal conte»” (pàgina
265-266). Segur segur segur que la publica-
ció d’un únic conte –tal i tal conte, en la
novel·la, no existeixen; només es parla
d’un– pot desfermar les passions que
apunta l’autor? O potser s’està exagerant
sense límit ni mesura? Amb tot, no cal
descartar que els fets descrits siguin possi-
bles: el llibre permet sospitar que Bauman,
en realitat, és Superman: “De manera que
vaig rentar tots els plats que s’havien anat
acumulant a la pica durant dies i dies. Vaig
fer el llit. Vaig endreçar L’amour bleu i vaig
espolsar el futon, que començava a penjar
pels costats de la base de fusta. Per acabar
vaig escombrar el terra... Aleshores –un cop
ho vaig tenir tot net–, em vaig asseure i
vaig mirar el rellotge. Només havien passat
vint minuts des que Eli se n’havia anat...
Vint minuts!” (pàgina 314). O Bauman va
fer dissabte de molt mala manera o, en re-
alitat, és l’Home d’Acer.

I aquesta és una mica la història: o bé
David Leavitt ha escrit Martin Bauman se-
guint la tècnica de fabricació dels bunyols
de vent o bé és un geni incomprès –com
tots els genis–. Qui això signa, modesta-
ment i indignada, seria –és– partidari de la
primera opció.

N A R R A T I V A

Lluita
a mort

I G N A S I A R A G A Y

Saneh Sangsuk, Verí.
Traducció de Ramon Folch i

Camarasa. La Campana.

Barcelona, 2001.

V
erí és la història d’un
nen enganxat a una
serp. No és un relat
exòtic. És literatura
en estat pur, sense

concessions cinematogràfi-
ques. Si algú vol portar algun
dia aquesta intensa narració a
la gran pantalla, l’haurà de
reinventar. La història s’im-
posa per si mateixa fins al
punt d’amagar l’estil, que hi
és, però ocult rere una apa-
rent senzillesa, com en la bo-
na narrativa, com la serp. Sa-
neh Sangsuk escriu breu,
concentrat, planer, directe. I
aconsegueix una gran inten-
sitat dramàtica. El seu és, sens
dubte, un llibre amb molt ve-
rí, verí d’aquell que crea ad-
dicció en el lector, que s’em-
passa l’ofrena d’un glop. És
també una petita lliçó moral:
l’autèntic verí no és el de la
serp, sinó el dels homes. Tam-
poc no és un relat rural. Sí, els
fets ocorren en una vila al
camp, en una petita comuni-
tat, però allò que ens explica
l’autor transcendeix l’escena-
ri. En essència, se’ns presenta
amb una brutal bellesa la
lluita a mort entre un home
lliure –el nen protagonista– i
un home poderós –el sacer-
dot–, una lluita de l’esperit
que es desencadena a través
del cos d’una espantada cobra
femella. Els homes sempre
han lluitat, entre ells, amb la
natura, amb la mort. En po-
ques pàgines, Sangsuk ha
converit aquesta lluita uni-
versal, aquest frec a frec viscós
del noi i l’animal, en una crua
metàfora de la fragilitat de la
vida. El desenllaç és sorpre-
nent.

El llibre és un bon auguri
per a la nova col·lecció Campà-
nules, amb què editorial La
Campana vol oferir textos
curts. Més que contes i menys
que novel·les. Més que articles
periodístics i menys que assa-
jos acadèmics.

L’autor va néixer el 1957 en
una petita ciutat al sud-oest de
Bangkok, en una família pa-
gesa. D’adolescent va lluitar
contra la dictadura militar del
seu país. Després va anar a la
universitat. És llicenciat en
llengua i literatura angleses.
Verí encara no s’ha publicat a
Tailàndia en la versió original,
que es titula Assorrapit, però la
traducció a França, on ja ha-
vien sortit títols seus anteri-
ors, ha estat molt celebrada.
De Sangsuk només existeix
una foto quasi clandestina. No
es deixa veure, però es deixa
llegir molt i molt bé, també en
català en l’acurada versió de
Ramon Folch i Camarasa.


