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L’autor italià va escriure novel·les i contes i també pintava quadres

Buzzati: la llum més
intensa de l’absurd

N A R R A T I V A

X U L I O R I C A R D O T R I G O
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Traducció de Joaquim Gestí.
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H
avíem oblidat Dino
Buzzati? Si parlem
dels seus llibres
potser encara recor-
daríem El desert dels

tàrtars, però sense tenir la segu-
retat que la memòria no fos ci-
nematogràfica: Il deserto dei Tar-
tari (1986), de Valerio Zurlini,
habitual als cinemes de pro-
grama doble durant les dècades
dels 70 i els 80. L’escriptor ar-
gentí Alberto Manguel explica
una anècdota ben significativa
pel que fa a la projecció tem-
poral de la literatura a hores
d’ara. Estava llegint un dels
clàssics que inclou al seu es-
plèndid Diario de lecturas, L’illa
del Dr. Moreau, de H.G. Wells,
quan de cop i volta es va veure
davant d’una llibreria. Va en-
trar-hi per demanar si tenien
alguna edició del llibre que te-
nia entre mans –que també
són ganes de fer-se mala sang–
i la resposta del llibreter va ser
antològica: “Si no s’ha publicat
durant l’últim mes potser no
el tindrem”.

CONDEMNAT A L’EFÍMER
Atesa la condició provisional i
fugissera de la literatura, potser
caldria preguntar si arran d’a-
questa excel·lent edició que te-
nim a l’abast –em temo que ja
fa tres mesos en el moment
d’escriure d’aquesta nota– re-
cuperarem Buzzati o el con-
demnarem a l’efímer una ve-
gada més. Seria injust perquè
l’escriptor i pintor italià va ser
un dels autors de referència del
segle passat. Per les seves no-
vel·les, amb un tractament de
l’absurd semblant al dels llibres
de Kafka, i per uns contes que
expressen a la perfecció la per-
plexitat de l’home que arriba a
la vida urbana mantenint la
perspectiva i els esquemes del
rural. El lector podrà identificar
fàcilment les seves històries
amb les pel·lícules de Ferreri i

de Berlanga, amb
aquells personatges
que dubten davant les
paradoxes amb les
quals han de conviure
a la ciutat. Però també
hem de parlar d’una
imaginació esplendo-
rosa, capaç de trans-
metre un dels tresors
més amagats de l’ésser
humà: l’expressió del
no-res.

I és que els perso-
natges de Buzzati en-
cara creuen en coses
com ara el destí, la re-
ligió i la metafísica. Es
fan preguntes que
molt sovint no tenen
resposta, amb una cer-
ta concepció surrealis-
ta de l’existència, la
gran herència que
amb tant d’encert van
saber aprofitar el neo-
realisme italià i altres
escriptors que volien
introduir-se en el fan-
tàstic: llegiu Calvino i
Buzzati.

Sobta pensar que
l’obra més coneguda
de l’escriptor, El desert
dels tàrtars, es va gestar
a la redacció d’un dia-
ri, el Corriere della Sera,
on ell treballava. So-
bretot perquè la sensa-
ció de buit, d’immobi-
litat, que ens assalta en
llegir-la no es corres-
pon amb la idea que
tenim d’una redacció,
sotmesa a tot tipus de terratrè-
mols polítics o ambientals.

Però què podem dir dels
seus contes, d’aquests Seixanta
contes, que ha editat 1984 amb
una encertada traducció de
Joaquim Gestí i un no menys
interessant pròleg de Julià de
Jòdar?

No hi ha dubte que Buzzati
pertany a l’estranya raça de
l’escriptor de contes, que la
seva petjada es pot rastrejar a
través dels grans contistes
posteriors, fins i tot dels llati-
noamericans. De fet va dedicar
la segona part de la seva vida a
perfeccionar una tècnica que,
com ja sabem, pren moltes de
les seves característiques del

discurs poètic. Són històries
senzilles en les quals, de cop, es
fa present l’element distorsio-
nador que fa trontollar l’exis-
tència dels protagonistes. Però
no es tracta d’una fantasia so-
brenatural, tot i que la seva li-
teratura també està habitada
per fantasmes. Com passa al
conte El perseguidor, de Julio
Cortázar, que tant i tan bé va
saber interpretar l’italià, la re-
alitat es veu de cop contami-
nada per aquesta escletxa in-
comprensible, el temps ferit, la
tecnologia que es confon en-
cara amb les màquines de Da
Vinci, la vida quotidiana, al
capdavall, que s’obre com una
magrana i ens deixa copsar les

trames infinites que
mai no podrem abas-
tar des d’una perspec-
tiva racional.

Podríem fer interes-
sants reflexions sobre
tots i cadascun d’a-
quests seixanta contes,
però l’espai ens obliga
a fixar-nos només en
un d’excepcional: L’en-
sorrament de la Baliverna.
Potser perquè il·lustra
a la perfecció el món
buzzatià, amb un fet
extraordinari que neix
a partir d’una petita
transgressió. Un sastre
aficionat a l’alpinisme
decideix enfilar-se per
la paret d’una vella
construcció dels afo-
res. Durant l’ascensió
troba un desajust, una
peça dèbil del sistema
que acabarà provocant
l’enfonsament de l’e-
difici. Aquest fet, gai-
rebé inversemblant,
capgira la vida del
protagonista, de la
percepció del món que
l’envolta. L’absurd, la
casualitat, la interpre-
tació de l’univers com
un espectacle de petits
equilibris que confor-
men la totalitat, pre-
nen forma en aquest
conte, un dels més re-
presentatius de la
perspectiva literària
que va convertir Buz-
zati en un mestre de la

dissecció, la dels éssers fràgils
capaços de moure muntanyes o
de sucumbir sepultats sota el
més mínim parany del destí.

Finalment, com podem re-
sistir-nos a fer nostres les pa-
raules de Julio Cortázar sobre
els contes fantàstics? Aquestes
idees del gran autor de Casa
tomada reflecteixen a la per-
fecció els sentiments que ens
transmet Buzzati: “Todo lo que
nuestra inteligencia acepta desde
Aristóteles como inamovible, segu-
ro y tranquilizador se ve brusca-
mente sacudido, como conmovido,
por una especie de viento interior,
que los desplaza y que los hace
cambiar”. Doncs això, Buzzati
pur!


