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J.M. Coetzee rebent el premi Nobel de mans del rei de Suècia

T R E S N O V E T A T S E D I T O R I A L S D E L N O B E L D E L I T E R A T U R A J . M . C O E T Z E E

Una prosa brillant
E V A C O M A S

Coetzee s’ha
guanyat un lloc
d’honor en la
literatura
contemporània,
combina hàbilment
l’assaig i la narració

L
a localitat lleidatana de Bell-
puig va veure trencada la seva
quotidianitat a comença-
ments d’octubre. L’alcalde de
la població va fer penjar per

tot arreu la fotografia d’un home alt i
esprimatxat, amb cabell blanc, que no
coneixia ningú i que, segons els perio-
distes empipadors, tenia una casa al
poble. Resultava, segons deien, que li
havien donat el Nobel. La (il·)lògica dels
mitjans de comunicació va fer que
durant unes hores mig Catalunya vis-
qués pendent de si es podia encolomar
una mica –només una mica– de cata-
lanitat al nou premi Nobel de litera-
tura, però en cap moment ningú es va
preguntar per què la majoria d’obres
de John M. Coetzee (Ciutat del Cap,
1940) no estaven traduïdes al català.
No s’hi val a respondre que era un au-
tor poc conegut: pràcticament tota la
seva obra estava traduïda al castellà, en
diverses ocasions Juan Benet, Mario
Vargas Llosa i Carlos Fuentes l’havien
elogiat com un dels millors escriptors
vius i les elits europees el tenien com
un autor de referència des de la dècada
dels 80 quan va guanyar el Booker
Prize. Una prova més de l’altura cul-
tural d’aquest país va ser la reacció que
van destacar els informatius de ràdio i
televisió en saber-se la notícia: la foto-
grafia d’un desconegut penjada a les
botigues de Bellpuig.

A data de l’anunci del Nobel només
es podien trobar a les llibreries tres
obres de Coetzee en català: Les vides
dels animals (Empúries, 2001), L’edat de
ferro (Edicions 62, 2002) i Desgràcia
(Columna, 2003). Una antiga traduc-
ció de Xavier Rello Andreu de la no-
vel·la Esperant els bàrbars (Edhasa, 1988)
feia temps que s’havia exhaurit i fal-
taven per traduir obres tan impor-
tants com Vida y época de Michael K
(Alfaguara, 1987), Foe (Alfaguara,
1988), En medio de ninguna parte (Mon-
dadori, 2003), El maestro de San Petes-
burgo (Mondadori, 2001), Infancia, esce-
nas de una vida provinciana (Mondadori,
2000) i Juventud (Mondadori, 2002).

EL NOBEL GARANTEIX INGRESSOS
Per sort o per desgràcia, la concessió
d’un premi Nobel garanteix uns in-
gressos ràpids i abundants que cap
gran trajectòria literària, per brillant
que sigui, pot igualar. Per aquesta raó,
les editorials catalanes van afanyar-se a
comprar drets, encarregar traduccions
i preparar tota la maquinària de màr-
queting. Com a conseqüència, el mer-
cat del llibre en català compta ara amb
dos títols més del cèlebre autor sud-a-
fricà. Per una banda, l’editorial Proa ha
recuperat la versió catalana d’Esperant
els bàrbars que Rello va fer als anys 80 i,
per una altra, Edicions 62 ha editat
Vida i època de Michael K., amb traducció
de Dolors Udina. Tots dos llibres són
interessants per concebre la magnitud
d’aquest autor. De fet, són les obres
que li van donar el reconeixement i en
què l’escriptor explora el passat dra-
màtic i sagnant del seu país.

Tant Esperant els bàrbars com Vida i
època de Michael K. són novel·les clau per
entendre la concepció de l’ésser humà
de Coetzee. Per ell, una línia molt fina
separa el bàrbar del ciutadà, l’animal de
l’home. Per moltes capes de civilització

que dugui al damunt un individu, unes
pulsions atàviques dins seu li demanen
constantment el retorn a l’embriaguesa
desfermada de la tribu i, en la seva su-
perfície, un cos feble i lligat al temps
evidencia només les seves necessitats de
mamífer. És al voltant d’aquesta idea
que Coetzee ha aconseguit bastir dues
obres sòlides que no pretenen moralit-
zar, però sí indagar els problemes mo-
rals. Potser perquè totes dues van ser
escrites en la mateixa època compartei-
xen una sèrie de similituds. En tots dos
casos es narra un procés de bestialització
en el qual el protagonista es va quedant
sol i marginat. A més, la tesi que diu que
en tota història hi ha un viatge es cor-
robora també en les dues novel·les: en
tots dos textos hi ha un trajecte que
implica una transformació.

Esperant els bàrbars va publicar-se l’any
1980 i estranyament és una de les po-
ques obres de Coetzee escrita en primera
persona. Dic estranyament perquè qui
ha llegit qualsevol obra de l’escriptor
sud-africà sap que la seva prosa és sem-
pre distanciada, seca i tallant fins al
punt que va narrar en tercera persona

una obra tan personal com la seva au-
tobiografia. Aquí, però, la primera per-
sona és obligada: la novel·la prova de
remarcar els efectes de la tortura sobre
la consciència d’un magistrat acusat de
traïció. Per tant, l’evolució en els seus
pensaments, pors i dubtes morals no-
més tenen sentit si s’expressa des del jo.
El protagonista és un jutge a punt de
jubilar-se, amant de la bona vida, que fa
trenta anys que exerceix la seva magis-
tratura en una colònia inconcreta, al

servei d’un imperi inconcret, en una
època també inconcreta. Evidentment
tanta inconcreció només pot ser un in-
dici de la universalitat del problema que
es planteja en la novel·la. El conflicte
essencial resideix a identificar la barbà-
rie amb la civilització. El jutge s’adona
que els soldats de l’imperi han comès
atrocitats contra la població autòctona i
es veurà abocat a intentar reparar aquest
mal, tot i l’amenaça de ser acusat de
traïció. La traducció del llibre a càrrec de
Xavier Rello Andreu és certament mi-
llorable. No s’hi val a apostar per les so-
lucions lingüístiques més estrafetes, les
més allunyades de l’ús quotidià. Les so-
lucions com hom i joia no fan que el text
soni més català; en realitat fan que soni
més estrafet i més llunyà.

CONFLICTE I PERSONATGE MARGINAT
Tres anys després de la publicació d’Espe-
rant els bàrbars va veure la llum una altra
novel·la de Coetzee, aquest cop sí, situa-
da en un espai concret, la Sud-africa di-
vidida per la guerra en els temps de
l’apartheid. L’obra Vida i època de Michael K.
respon de nou a l’esquema del perso-
natge que, enmig del conflicte, queda
aïllat i marginat. Michael K. no entén les
noves lleis imposades per la guerra, veu
el món com un sense-sentit constant i
per això la K. del seu cognom és una
clara al·lusió al protagonista del Procés, de
Kafka, un dels autors més admirats per
Coetzee. Dolors Udina, que ja havia
traduït L’edat de ferro i Desgràcia, s’ha
encarregat de la versió de Vida i època de
Michael K. en català. És una traducció
força més correcta que la de Rello, però
també presenta algunes expressions
que criden massa l’atenció per la seva
raresa. La bona prosa es caracteritza per
la nitidesa que s’aconsegueix quan en
una pàgina totes les paraules semblen
la mateixa. Així ho va deixar dit Robert
Louis Stevenson i així ho haurien de
recordar tots els que es dediquen a la
literatura. De fet, escrivint en anglès
John M. Coetzee ho recorda a cada frase
i per això la seva prosa brilla en cadas-
cuna de les paraules.

Merescudament Coetzee s’ha gua-
nyat un lloc d’honor en les lletres con-
temporànies. És un escriptor que com-
bina hàbilment l’assaig i la narració. De
fet, en les seves novel·les són més inte-
ressants els passatges de pensament
que no els d’acció. Ara bé, és un d’a-
quells autors que exigeix un esforç al
lector. El seu to fred, la seva mirada
desapassionada i escèptica, la crueltat
esmolada que sempre impera en els
seus temes fan que la seva lectura sigui
un pèl torturada. Però al final, les exi-
gències que Coetzee ha marcat d’en-
trada s’agraeixen i els esforços queden
recompensats. Quan tanca el llibre, el
lector sap del cert que té a les mans una
obra que mereix ser llegida. I el més
important, sap que ell mateix ha que-
dat transformat.
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