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El novel·lista nord-americà Mario Puzo va morir el 1999

Dels Corleone als Borja
N A R R A T I V A

J O A N J O S E P I S E R N

Mario Puzo (amb la
col·laboració de Carol Gino),
Els Borja. Traducció de Víctor

Aldea. Edicions Bromera-

Columna Edicions.

Alzira-Barcelona, 2001.

Mario Puzo, El Padrí.
Traducció de Núria Panadès.

Edicions 62.

Barcelona, 2001.

L
a presència de l’obra
de Mario Puzo (Nova
York 1920-Long Island
1999) en el mercat en
català és, d’uns anys

ençà, notablement creixent i
això, a parer d’aquest comen-
tarista, és una bona notícia.
Fins al moment present Edici-
ons 62 havia publicat L’últim
Don i Omertà, les últimes pro-
duccions de Puzo. I ara, amb el
canvi d’any, apareixen simultà-
niament dues traduccions més.
La primera és El Padrí, l’obra que
el 1969 va catapultar el senyor
Puzo als cims del reconeixe-
ment literari i de l’èxit comer-
cial arreu del món. Com en els
títols anteriors, Edicions 62 ha
ubicat aquest llibre en la seva
col·lecció més prestigiosa i ve-
terana: El Balancí.

La segona novetat és una au-
tèntica primícia ja que apareix
simultàniament en castellà
(Planeta) i en català (Columna i
Bromera) molt poc temps des-
prés de la seva aparició en el
mercat anglosaxó. Es tracta
d’Els Borja, un llibre que Puzo va

deixar mig embastat en morir i
que ha continuat la seva col·la-
boradora Carol Gino.

PUZO I EL RISC
Ben poques coses cal dir sobre
El Padrí a aquestes alçades. L’ú-
nic que se m’acut és que la seva
relectura –ara en versió catala-
na– demostra que el pas del
temps no afecta les obres de
qualitat. I El Padrí, creguin-me,
en té per donar i vendre, de
qualitat. Si, a més a més, amics
lectors, el seu contacte amb la
novel·la l’havien fet a través de
la versió castellana
de Grijalbo (1970) o
d’Ediciones B
(2001) em remeto a
l’article que dies
enrere va publicar
Lluís-Anton Baule-
nas en un altre di-
ari i en el qual po-
sava al descobert
les matusseries
d’una versió en
castellà diguem-ne
poc competent per no
emprar altres epí-
tets menys diplo-
màtics. Matusseri-
es, tot s’ha de dir,
més imputables a
l’editor que a la
persona que en sig-
nava la traducció.
Així doncs, aquesta
versió d’Edicions
62 és una oportu-
nitat única per re-
trobar-se sense vels
entremig amb un
gran llibre.

I ja que n’he fet
esment, els remeto
a l’esplèndid pròleg

que Lluís-Anton Baulenas ha
escrit a la traducció al català
d’El Padrí que ara comento. El
mèrit de Puzo –ens ve a dir
Baulenas– no està només en el
fet d’haver escrit un best seller de
qualitat. El que dóna grandesa
al llibre és que, sense renunciar
a la seva voluntat de fer litera-
tura popular, l’autor afronta el
risc d’explicar les coses tal com
són. Sense embuts. Encara que,
d’entrada, la realitat no sigui
tan de color de rosa com vol-
drien alguns. El Padrí és una
obra contra el sistema, un crit

d’alerta contra la hipocresia
damunt la qual, en aparença,
reposa la societat dels Estats
Units. Trenta-tres anys després
de la seva publicació –i m’a-
treviria a dir que avui més que
mai– El Padrí manté amb la
mateixa vigoria el seu implaca-
ble missatge: el somni americà
no existeix.

DUBTÓS BORJA
Els Borja, en canvi, és tota una
altra cosa. I per la banda nega-
tiva. Ben mirat, no deixa de ser
una cruel coincidència aquesta

doble publicació d’obres de
Mario Puzo entre nosaltres ja
que ens posa en contacte amb
dues cares molt diferents de
l’autor: l’excel·lència creativa i
narrativa d’El Padrí i el deixata-
ment quasi patètic d’Els Borja,
un llibre que dubto molt que el
mateix Puzo hagués autoritzat
a publicar tal com ha sortit.

ESCRIT A BATZEGADES
Des del punt de vista estricta-
ment formal Els Borja m’ha
semblat un llibre escrit a bat-
zegades, sense el més mínim
sentit del ritme, amb uns dià-
legs increïbles, una composició
dels personatges inexistent, ex-
cessivament llarg i, a més a
més, amb una versió al català
que –deixem-ho així– no con-
tribueix gaire a la fluïdesa de la
lectura.

Des del punt de vista històric
voldria ser breu i entenedor.
Per això el millor que se m’acut
és jugar-me-la fent una conjec-
tura: va un pèsol que Jo-
an-Francesc Mira –l’home al
qual devem l’extraordinari Bor-
ja Papa i la no menys esplèndi-
da traducció de Lucrècia Borja, de
Maria Bellonci– també abomi-
na d’aquesta barreja mal païda
que ens ha arribat signada per
Mario Puzo i la senyora Carol
Gino i que posa la il·lustre nis-
saga originària de Gandia a
l’alçada de les sèries més ínfi-
mes de Hollywood.

Si, tal com explica la senyora
Gino en la nota final del llibre,
Mario Puzo es va passar vint
anys recopilant dades sobre la
família Borja podem pensar
que, o bé les seves fonts d’in-
formació el varen enredar, o
potser estem davant d’una
operació necrofílica d’aprofi-
tament del prestigi d’un es-
criptor que tal vegada no ha-
via madurat prou el seu pro-
jecte sobre els Borja per atre-
vir-se a publicar el que ara ha
sortit. Jo m’inclinaria per la
segona opció.

XAVIER CARRION

Víctor Alba parla de les col·lectivitzacions

El patró fuig i l’obrer es fa l’amo
A S S A I G

M I Q U E L P O R T A P E R A L E S

Víctor Alba, Los
colectivizadores. Laertes.

Barcelona, 2001.

E
l tema de las col·lec-
tivitzacions a Cata-
lunya durant la
Guerra Civil ha estat
molt estudiat i ens

ha donat un seguit de treballs
de referència com ara són els
de Josep Bricall (Política econó-
mica de la Generalitat, 1936-1939),
Antoni Castells Duran (Les col-
lectivitzacions a Barcelona,
1936-1939), José Peirats (La CNT
en la revolución española) i Albert
Pérez Baró (Trenta mesos de col-
lectivisme a Catalunya). Però
–com mostra Víctor Alba en el
seu últim llibre–, encara hi ha
alguna cosa a dir, a remarcar o
a escoltar.

A Los colectivizadores, el que
va ser militant del POUM, i
testimoni directe de les col-
lectivitzacions, vol aclarir al-
guns aspectes del fenomen i
oferir-nos la veu dels actors de
tan singular experiència. Així,
Víctor Alba afirma que la col-
lectivització, que ell entén

com un nou sistema de pro-
pietat dels mitjans de produc-
ció (no es tracta d’una socia-
lització), és la conseqüència
d’una llarga educació obrera
en escoles sindicals. Una edu-
cació basada en el sentit de
comunitat i en l’ajuda mútua,
que aplega i fomenta la tradi-

ció col·lectivista d’uns obrers
que, per dir-ho a la manera
clàssica, volien ser amos. Víc-
tor Alba també suggereix que
les col·lectivitzacions a la Bar-
celona industrial del 1936 es
fan tenint en compte el que
Joaquín Costa havia indicat
per al camp. Però –aquesta és

una de les aportacions del lli-
bre que cal remarcar–, les
col·lectivitzacions no arribari-
en en virtut d’un programa
prèviament dissenyat per par-
tits i sindicats, sinó perquè en
produir-se l’Alzamiento l’apa-
rell de la patronal es desinte-
gra i els amos fugen. Davant el
buit existent, l’assemblea
obrera, espontàniament, es fa
càrrec de la fàbrica. Aquesta
tesi, inicialment proposada
per Abad de Santillán, és sos-
tinguda amb força per Víctor
Alba. Tesi que alguns matisa-
ran dient que efectivament
alguns propietaris van marxar
(¡quin remei, si eren persegui-
ts!), però que d’altres –que es
van quedar/amagar– no van
anar a la fàbrica per preservar
la seva integritat física, amb la
qual cosa l’espontaneïtat era,
per així dir-ho, cantada. I si
tenim en compte que el nostre
autor també parla de la fugida
dels propietaris de cases, és

fàcil d’imaginar que aquestes
es van col·lectivitzar i/o ex-
propiar de forma igualment
espontània. Cal dir que Víctor
Alba –un dels mèrits del lli-
bre– reconeix que les col·lec-
tivitzacions no van aconseguir
el suport de la classe mitjana.

El treball de Víctor Alba
–molt crític amb els comu-
nistes i que inclou entre les
seves pàgines un viu i interes-
sant diari de l’Alzamiento a
Barcelona– s’arrodoneix amb
un seguit de consideracions
sobre la Revolució Russa, so-
bre uns obrers més conserva-
dors del que sembla i sobre la
falta de sentit de la col·lecti-
vització avui. Finalment, el
llibre dóna la paraula als pro-
tagonistes reals (treballadors
de grans magatzems, obrers
de la construcció i el tèxtil,
minaires, etcètera) de la col-
lectivització. El valor del lli-
bre: posar la història viscuda
al nostre abast.


