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El narrador francès Guy de Maupassant

Maupassant i el cinema
N A R R A T I V A

G E M M A C A S A M A J Ó

Tots els relats
de Maupassant
d’aquest recull,
triats per Lluís
Calderer, han
estat punt
de partida
de versions
en cinema

Guy de Maupassant,
A l’espona del llit. Selecció

i traducció de Lluís Calderer.
Edicions de l’Albí.

Berga, 2004.

N
ecessita, Guy de
Maupassant, po-
ques presentacions.
Majúscul escriptor
realista francès que

ha caracteritzat i distingit
l’empremta de l’estètica flau-
bertiana. De cap a cap. La in-
fluència que Gustave Flaubert
va exercir sobre aquest autor
de la segona meitat del segle
XIX fou considerable –bàsi-
cament pel que fa a la tècnica
narrativa–. Igual que el seu
precursor, va concebre el rea-
lisme com una actitud artís-
tica capaç de proporcionar un
exhaustiu coneixement de la
realitat. I sota aquest corrent
s’alberga la totalitat de la seva
obra, d’entre la qual desta-
quen algunes novel·les –Une
vie, Pierre et Jean i Mont-Oriol–,
però sobretot els contes, al-
guns dels quals ens arriben
avui traduïts al català aple-
gats en el volum A l’espona del
llit, nom manllevat d’un dels
relats. El lector deu saber que
a part de la novel·la, la narra-
ció realista fou cultivada,
també, en formats més breus
que llavors es desmarcaren
clarament del conte tradicio-
nal, més abocat a la fabulació.

Maupassant fou un dels artí-
fexs d’aquest conte modern i
aquest recull que avui pre-
sentem n’és una mostra sig-
nificativa.

Amb compte i vigilància.
Així és com ha traduït, selec-
cionat i aplegat Lluís Calderer
aquests vuit relats trobats en
espais i temps diversos –que
avui formen A l’espona del llit–
i que estableixen un generós
diàleg entre ells. La primera
aliança és la que motivà el
mateix traductor a embastar
el conjunt de contes i a ela-
borar un apèndix que s’in-
corpora al recull en forma
d’estudi: tots han estat punt
de partida de versions cine-
matogràfiques. I així, Bola de
greix, el relat que enceta l’o-
bra, inspirà La diligència, de
John Ford, i Un dia al camp fou
traslladat al cinema per Jean
Renoir. L’altre lligam entre

els diversos relats afecta di-
rectament el contingut. Ens
col·loquem al davant d’histò-
ries que, tot i emmarcades en
unes coordinades espacio-
temporals molt determinades
–la guerra franco-prussiana,
per exemple–, es convertei-
xen en moments de terrible
veritat amb valor inveterat i
perdurable. Maupassant dis-
para la retina damunt la mo-
ral tot fent coincidir en el
mateix escenari éssers margi-
nats amb persones respecta-
bles, gairebé sempre per posar
de manifest la moral dels tit-
llats d’immorals i la immorali-
tat dels qui socialment la te-
nen tota. En aquest sentit
l’autor es mostra implacable
davant la hipocresia. Hi ha
actes humans que alhora que
són un triomf són un fracàs.
Així podria abreujar-se i con-
centrar-se la conclusió d’a-
quest compendi. Si repassem
cadascun dels relats perce-
brem que aquesta sentència
neix ja en el primer conte i es
prolonga expertíssimament
fins al darrer.

Després ens queda la tècni-
ca, que és completament sol-
vent, versemblant i admira-
blement eficaç. Els narradors,
convertits en uns genuïns
demiürgs omniscients i om-
nipresents, elaboren un re-
trat escrupolosament figura-
tiu de personatges i paisatges.
I el lector passarà de l’hivern
(“S’anava fent de nit; la fos-
cor, a poc a poc, esdevenia
més pregona; i el fred, més

acusat mentre es paeix, feia
tremolar Bola de greix tot i la
seva grossor”) al sol eixorc del
mes de maig (“El sol els co-
mençava a escalfar la cara, i a
banda i banda del camí s’ei-
xamplaven uns camps inaca-
bablement despullats, bruts i
pudents. Talment com si la
lepra els hagués assolat i ro-
segués fins i tot les cases”).
Maupassant concedeix un
gran relleu al tractament de
l’espai i dels personatges i el

valor de les seves descripcions
està en una escriptura de pe-
ríodes curts i d’eloqüents
metàfores –ni òbvies, ni im-
pròpies–. A través d’aquest
domini de la tècnica conver-
teix A l’espona del llit en el que
és, una tempesta de transcurs
plàcid, que no cau en l’exa-
geració en les zones eixorda-
dores que, quan arriben, no
ensordeixen ni dissonen sinó
que penetren en el teixit tex-
tual amb absolut encaix.

La lluita per l’existència
N A R R A T I V A

T E R E S A P O U S

Giovanni Verga,
Els Malànima. Traducció de
Miquel Llor. Introducció de

Francesc Amella Vela.
Proa. Barcelona, 2004.

G
iovanni Verga
(1840-1922), autor
d’Els Malànima i
considerat, amb
Txèkhov, Maupas-

sant, Poe, etcètera, un dels
grans mestres del conte, va
néixer dos anys abans que
s’acabés la Guerra de l’Opi a la
Xina i que Gógol publiqués Les
ànimes mortes. Era un descen-
dent de la noblesa siciliana
que estudià amb el literat An-
tonio Abate a Catània –pro-
bablement la seva ciutat na-
tal–, lloc en el qual també
cursà dos anys de dret.

L’editor Treves publicà I
Malavoglia (Els Malànima) l’any
1881, a Milà. Després de breus
estades a Florència, Verga va
viure a la capital de la Llom-
bardia més de 20 anys, des del
1872 fins al 1893, i ben aviat
va connectar amb la societat
milanesa i amb els artistes
d’aquella ciutat cosmopolita,
enlluernadora, pròspera i
oberta a l’art: els salons de la

comtessa Clara Maffei, de Te-
resa Mannati-Vigoni, l’editor
Treves, l’autor dels famosos
llibrets operístics Arrigo Boi-
to, el gran editor Ricordi, els
artistes de la bohèmia mila-
nesa anomenats scapigliati (es-
cabellats) que propugnaven
l’ideal de l’art per l’art... Ales-
hores Verga era un escriptor
molt llegit que es consagrà del
tot gràcies al teatre, sobretot a
partir de l’estrena, el 1884, de
l’adaptació teatral de la seva
obra Cavalleria Rusticana. I no
cal dir que la seva obra tingué
encara molta més difusió
quan Mascagni compongué la
música per a la versió operís-
tica homònima. Arran d’això,
també Puccini, entusiasmat
pel conte La lupa (La lloba), vi-
atjà a Catània per entrevis-
tar-se amb Verga.

PROVERBIS SICILIANS
Els Malànima, una obra farcida
de proverbis sicilians, relata la
mala sort, incessant i in cres-
cendo, d’una família pobra del
poblet de pescadors d’Aci

Trezza que suporta el seu destí
i planta cara a una violència
cruel, exercida tant per la na-
turalesa com per la societat.
Des del principi fins al final es
materialitza el pensament ex-
pressat en el proverbi citat per
Verga: “A l’arbre caigut, la
destral”. Giovanni Verga, tot i
que utilitza el mètode d’ob-
servació propugnat pel natu-
ralisme i pel verisme, es nota
que en algun moment de la
narració l’aplica a una realitat
que, tot i que sembla conèixer
prou bé, no és la seva. Proce-
dent de la noblesa i de l’alta
burgesia insular, vol narrar
un ambient de misèria que ell
no va viure i, a causa de la
manca de llibertat provocada
pels condicionaments vitals
que determinen sempre el
contingut de la mirada, a ve-
gades es percep una caracte-
rització fàcil dels personatges
i dels ambients. Segurament
tenia raó Claude Bernard, el
fisiòleg francès, estudiós en
profunditat del concepte de
determinisme en les ciències

mèdiques i investigador que
influí en filòsofs i literats,
quan va escriure –en un full
que es conserva al Collège de
France– que les ciències de
l’observació no tenen pas lli-
bertat.

En la nota introductòria
que acompanya la novel·la,
l’autor escriu una mena de
declaració d’intencions: “Qui
observa aquest espectacle no
té el dret de jutjar-lo; ja és
molt si aconsegueix sortir un
instant fora del camp de la
lluita per estudiar-la sense
passió, i explicar l’escena ne-
tament, amb els colors adi-
ents, per tal de fer la repre-
sentació de la realitat com ha
estat o com hauria hagut de
ser”. Tot i que Verga no vol
jutjar, l’ull del narrador es
mira els protagonistes del seu
relat des d’una empatia evi-
dent i encomanadissa però
també des d’una superioritat
inconscient que treu el cap en
diversos fragments de la nar-
ració. I, d’alguna manera, els
fa víctimes d’un determinis-

me radical, d’un fatalisme in-
eludible. Malgrat això, acon-
segueix acomplir el seu pro-
pòsit de ficar-se en la pell dels
personatges i en els secrets de
les forces naturals. Es pot dir
que, en gran part de l’obra,
assoleix l’aspiració de “veure
les coses amb els seus ulls i
expressar-les amb les seves
paraules”, tal com va escriure
en una carta a Édouard Rod.
Més enllà de la voluntat estè-
tica i de l’ambició ètica, l’es-
criptor sicilià persegueix la
conquesta de la veritat a tra-
vés de l’observació feta a
consciència.

UN ESTIL MOLT PERSONAL
Aquesta novel·la, traduïda de
manera excel·lent per Miquel
Llor i precedida, en la present
edició, d’una interessant in-
troducció de Francesc Amella
Vela, va ser poc valorada per
la crítica de l’època i, en can-
vi, ha estat molt encomiada
per la crítica actual. La nar-
ració sorprèn, sobretot, per
un estil molt personal –rebel
per a qui tingui una estèril
necessitat d’etiquetar–, per la
força expressiva de les frases
breus, per la ironia tendra i la
“ironia malenconiosa” que
dóna alè a tota l’obra i per la
música de les paraules que
ens embruixen.


