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L’odissea de la
família Ulisses
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Santiago Roncagliolo, Pudor.
Alfaguara. Madrid, 2005.

D
ivertida i plena d’acidesa. Una no-
vel·la que és pur estil, tot fibra.
Una història, però, que no passarà
a la història, i que deurem oblidar
aviat. Com tantes altres novel·les

que s’han publicat els últims vint-i-cinc anys.
A Pudor hi ha una família, una família di-

guem-ne occidental bastant normal i corrent.
L’àvia s’acaba de morir en un llit d’hospital; el
nét sembla que veu presències fantasmals
pertot arreu, i s’apodera de la dentadura
postissa de la vella –per donar corda a la seva
imaginació, de natural neguitosa–. Al pare
només li queden sis mesos de vida, però no
sap ben bé com dir-ho a casa, i, entre una cosa
i l’altra, es fira una amant (però ni per a això
ja no serveix, pobre home). La seva dona, Lucy,
rep unes notes picants, desficioses, que pre-
tenen concertar unes cites amoroses impos-
sibles; a la nena de la família li acaba de venir
la regla i tota la tonteria pròpia de l’edat... El
gat viu permanentment en zel, i l’hauran de
capar tant sí com no. I el vell de casa, el Pa-
papa, té unes ganes incommensurables d’a-
nar-se’n a un asil, perquè hi acaben de tras-
lladar una amant –o, de fet, un pàl·lid pro-
jecte d’amant que havia tingut, un dia de fa
mil anys.

UNS DIÀLEGS MOLT BONS
Somnis i realitat es confonen, els diàlegs són
molt bons –juntament amb certes descripci-
ons, el més destacable–, i reprodueixen molt
bé la simultaneïtat, posem per cas, de les veus
a l’hora de sopar. Un diàleg de sords, no cal
dir-ho: cadascú va a la seva. Roncagliolo, això,
ho ha sabut recollir amb molta mala llet, i un
ritme intens que no és el del videoclip. Pudor
forma part del gènere de la tragicomèdia. La
quotidianitat fa somriure i, de cop, el som-
riure se’t glaça al mig de la cara, entre les dues
galtes. Vas llegint, i el somriure es torna a
desentumir. I així successivament. Com la vi-
da real.

Tots els personatges de la novel·la senten
alguna mena de pudor a fer alguna cosa. Quan
no és un all és una ceba. Per les dues citacions
de l’encapçalament –dues descripcions del
diccionari–, ens assabentem que, a part de la
primera accepció (“honestidad, modestia, recato”),
el terme pudor també havia tingut, en castellà,
aquest ús semàntic tan propi de la nostra
llengua: “Mal olor, hedor”. (Pel que sembla,
aquesta segona accepció de pudor ha caigut en
desús. Roncagliolo, amb la seva història, la vi-
vifica, com si diguéssim.) I és que el cor de la
família innominada de Pudor fa, en efecte, pu-
dor. No més, però tampoc no menys, que el cor
de qualsevol altra família de la seva condició
–aquesta classe mitjana que va fent la viu-viu
i que decideix el guanyador de qualsevol elec-
cions en el món occidental.

Més enllà d’això, un grapat de bons mo-
ments narratius. Quan Lucy, que acaba d’in-
tentar treure calés d’un caixer automàtic
–sense èxit perquè no hi ha ni cinc–, comença
a fer moviments impúdics, i a tocar-se, davant
de la càmera. O la descripció de la decadència
física del vell Papapa (“Su barriga se desparra-
maba tristemente fuera de su sitio... Se miró el pene.
Le parecía encogido y repantigado, casi parecía más
una vagina”). I aquell final en què el gat, que
torna a casa després d’haver assajat l’aventura
de la llibertat, s’apareix fet un llàtzer. Al cap i
a l’últim obtindrà un nom: Rocky.

Escrita amb molta gràcia, enginyosa i di-
vertida. Novel·la de seqüències, novel·la-puzzle.
Però prima. Si Roncagliolo escrivís en català,
podria presentar-se al premi Casero. Segur que
el guanyaria.

ROBERT RAMOS

Philippe Claudel és novel·lista, guionista i professor

El passat,
rabiosament contemporani
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Philippe Claudel, Les ànimes grises.
Traducció d’Anna Casassas.

La Magrana. Barcelona, 2005.

T
ot i que l’ésser humà acos-
tuma a treure petroli d’as-
pectes més aviat mediocres
de l’existència, no és cap
secret que les grans obres

literàries funcionen sovint a partir
de dos grans temes que sempre ens
acompanyen: l’amor i la mort; se-
guits, és clar, per les seves derivades
més comunes: l’odi, la guerra, la
pau, la bogeria, la bondat... I és que al
capdavall, si burxem molt al fons
dels nostres cors, allò
que més ens interessa
és la pròpia vida i la
seva durada. Però la vi-
da té un objectiu pre-
ferent, estimar els al-
tres com a camí per es-
timar-nos a nosaltres
mateixos. Les novel·les
que aspiren a quedar-se
dins del nostre imagi-
nari recorren en totes
direccions aquestes ru-
tes, volen trobar-hi
sentits que ens ajudin a
entendre els fracassos
que en la història social
o individual marquen
per sempre les nostres
consciències.

Al llarg de l’últim
segle, les geografies li-
teràries que més han
influït –la novel·la cen-
treeuropea, la sud-a-
mericana, l’anglesa
vinguda de les colòni-
es– han sabut jugar
amb força aquesta car-
ta, però no tant altres
literatures que, com la
francesa, van quedar
llastades, sobretot a
partir de la segona
meitat del segle XX, per
l’esteticisme o l’experi-
mentació, sense arrels
humanístiques que po-
guessin competir per
un espai de privilegi en
les lletres recents. Però
ja fa algun temps que la diversifica-
ció de veus –tònica general d’aquest
principi de segle– ha fet realitat una
renovació que lluita contra els enco-
tillaments anteriors. Des de l’es-
plèndida digressió perifèrica de Je-
an-Claude Izzo a les biografies intel-
lectuals de Pierre Michon, passant
pels minimalismes gairebé perfectes
de Maxence Fermine –i tot això
mentre Amélie Nothomb concep des
de Bèlgica les seves particulars armes
de destrucció massiva–, atorguen a
la nova literatura francesa una qua-
litat i diversitat engrescadores.

Però hi ha encara una altra refle-
xió abans de parlar de la novel·la de
Philippe Claudel. Durant molts anys,
la gran literatura francesa ha renegat
d’un dels seus escriptors més lúcids

i transgressors, Georges Simenon.
Potser perquè la seva adscripció
–sempre des d’un punt de vista su-
perficial– a la novel·la policíaca no
ajudava gaire a proclamar-ne la
mestria. Per fortuna, també això
sembla estar canviant i ja pocs qües-
tionen la vàlua de Simenon, ni de les
seves novel·les maigretianes ni d’una
obra que ha estat molt amagada, la
que va escriure sense les convenci-
ons del gènere i que corona, segons
la meva opinió de manera magistral,
Tres habitaciones en Manhattan.

DES DE LA LECTURA DE SIMENON
L’última novel·la de Philippe Clau-
del, Les ànimes grises (premi Renaudot
2003), neix d’una molt ben aprofita-
da lectura de Simenon. I això no vol

dir de cap manera que no segueixi
camins propis, ni que l’autor vulgui
homenatjar o parodiar el mestre.
Més aviat ens trobem amb un vol en
solitari per sobre de la societat rural
francesa durant la Primera Guerra
Mundial que no ha deixat de banda
la millor tradició en la qual podia
integrar-se. Després d’aquest aclari-
ment es pot entrar sense complexos
en la història que ens proposen: te-
nim una petita població francesa
que, tot i ser-hi molt a prop, creu
viure al marge de la guerra; tenim
també uns personatges fets amb un
sol traç: el policia, la mestra, el fiscal,
i una mort, una mort inesperada, de
raons fosques. Aquesta circumstàn-
cia recorda als seus habitants que la
condició imprevisible de l’ésser hu-

mà es pot manifestar també quan
vius, o desitges viure, al marge de
l’horror.

Per parlar d’aquesta obra de
Claudel s’ha fet esment de la no-
vel·la metafísica i de Dostoievski
com a il·lustre predecessor, però no
sembla necessari. Aquest autor, que
a més escriu guions per al cinema i
és professor d’antropologia cultural
i literatura a la Universitat de Nancy
II, només escriu sobre les rutes can-
viants de la condició humana, amb
el rerefons d’una guerra que podia
ser qualsevol de les actuals. El mèrit
més evident del llibre és transmetre
amb gran claredat aquella sensació,
tan grata a Hemingway, d’assistir
només a la punta de l’iceberg de la
història. Des d’aquesta perspectiva,

l’argument esdevé per-
fecte perquè funciona
com a metàfora de tota
una època, i pot ser
transcendida per un
lector modern. Claudel
aprofita així una de les
virtuts més destacades
de la novel·la com a
gènere: la que diu que
no cal situar l’argu-
ment en l’època actual
per assolir contempo-
raneïtat.

La mort travessa les
pàgines de Les ànimes
grises i ocupa diferents
nivells. Hi ha la mort
profunda, llunyana, la
mort gairebé com un
somni que li passa a un
altre, però que t’atrapa
sense cap advertiment
previ. I també la mort
nascuda de la mateixa
quotidianitat, la que
vius com un perill di-
recte capaç de canviar
la manera de veure el
teu entorn. Totes dues
tenen una presència
destacada en aquesta
obra. D’aquí neixen els
millors moments, la
seva universalitat. Sen-
se oblidar que es tracta
d’una obra de perso-
natges i que una estu-
diada malenconia ens
fa identificar cada pas
del narrador protago-

nista amb la veu d’una consciència
col·lectiva, disposada en tot mo-
ment a defensar i a denunciar al-
hora les contradiccions de l’ésser
humà.

Per damunt de tot, la fascinació de
Les ànimes grises està en l’absència de
tesi. Claudel obre la novel·la en totes
direccions. Les respostes viuen en el
lector, en la seva actitud davant els
fets. La grisor que proposa es pot in-
terpretar com la màxima expressió
de la relativitat: la culpa o la inno-
cència només viuen a l’interior de
nosaltres mateixos. I és que l’aspecte
més destacat de l’ésser humà pot ser
la grisor de la seva condició, però no
com a mediocritat, més aviat per la
barreja de colors que conforma la
seva naturalesa.


