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L’escriptora nord-americana Flannery O’Connor

Crueltat poètica
N A R R A T I V A

J O A N A G U T

Flannery
O’Connor
crea un món
de religiositat
i crueltat,
d’humor negre
i realisme
faulknerià

Flannery O’Connor, Sang
sàvia i altres narracions.

Traducció de Joan-Antoni
Cerrato. Documenta Balear.

Mallorca, 2002.

F
lannery O’Connor va
néixer a Savannah, a
l’Estat de Geòrgia, Es-
tats Units, el 1925.
Fora del seu període

universitari, de 1947 a 1950,
va residir a Milledgeville,
també a Geòrgia, com a pro-
pietària d’una granja de galls
dindi, on va morir el 1964, als
39 anys.

La seva curta vida de dona
malalta de lupus, reclosa en
una petita ciutat agrícola del
sud dels Estats Units, catòlica,
condiciona la seva singulari-
tat com a escriptora de les
lletres nord-americanes, con-
siderada una de les millors
escriptores de ficció en llen-
gua anglesa. La seva obra, no
gaire extensa, és un punt de
referència de la literatura
nord-americana al costat
d’autors com ara Hawthorne,
Poe, Melville, Henry James,
Scott Fitzgerald i Faulkner; la
influència d’aquest darrer es
revela notable. Els seus llibres
han estat celebrats com una
manifestació d’humor gòtic,
macabre i grotesc.

Sang sàvia i altres narracions

conté la novel·la que dóna títol
al conjunt i les narracions
curtes Un home bo, és de mal
trobar, Bona gent del camp i Tot
allò que puja ha de convergir.
Sang sàvia, segons la mateixa
autora, és una novel·la còmica
sobre un cristià malgré lui,
molt seriosa, que tracta as-
sumptes de vida i de mort.
Hazel Motes, el protagonista
de l’obra, és un jove llicenciat
de l’exèrcit que va a una petita

ciutat del sud on predica l’Es-
glésia Sense Crist, és a dir, di-
fon un missatge segons el qual
no hi va haver Caiguda, no hi
ha Redempció i, per tant,
tampoc no hi haurà Judici. La
patètica figura de Hazel Mo-
tes, un predicador sense se-
guidors, toparà amb les for-
mes de la falsa amistat i les del
fals amor fins que, endut per

la seva estranya quimera, es
perdrà en els confins del dolor
i l’autosacrifici. La novel·la gi-
ra a l’entorn de la fe de Crist,
una figura que salta d’arbre
en arbre i que no es deixa
atrapar, alhora que constitu-
eix una reflexió profunda so-
bre la discutible llibertat hu-
mana.

Un home bo, és de mal trobar,
Bona gent del camp i Tot allò que
puja ha de convergir són tres
mostres excel·lents de la nar-
rativa curta de l’autora. Ha-
rold Bloom a Com llegir i per què
glossa les dues primeres. Blo-
om qualifica O’Connor com
l’escriptora més original de
contes des de Hemingway,
amb una sensibilitat extraor-
dinària, barreja de gòtic del
sud i catolicisme sever. En el
primer dels contes l’autora
relata la història d’una àvia, el
fill, la nora i tres néts, que en
un viatge en cotxe topen amb
un convicte assassí fugitiu de
la justícia. La narració descriu
el diàleg entre l’àvia i el con-
victe, un col·loqui de dimensi-
ons teològiques, que no priva
que la família pagui molt cara
la trobada inesperada. A Bona
gent del camp hi trobem una
noia doctorada en filosofia,
amb una cama de fusta i un
nom extravagant, que manté
una relació esporàdica amb
un jove venedor de bíblies. La
tensió del conte està en el fet
que sota l’aparent seducció
mútua, el jove amaga uns

propòsits macabres que cap-
giren el sentit de la narració i
donen una dimensió cruel i
poètica a la història. Tot allò
que puja ha de convergir, títol
manllevat a Teilhard de Char-
din, planteja la qüestió de les
relacions entre blancs i negres
en una ciutat del sud dels Es-
tats Units, caracteritzada per
un humor cruel i patètic, que
actua com una denúncia dels
bons costums de la classe
mitjana.

Sang sàvia i altres narracions
constitueix una mostra prou

significativa de l’originalitat
de la veu de Flannery O’Con-
nor. El seu peculiar món de
religiositat i crueltat, d’hu-
mor negre i realisme faulk-
nerià, presenta una força
considerable i una màgia es-
tranya, que comporta un cert
judici moral de la societat
sudista que O’Connor va viu-
re i, suposem, va patir. L’obra
és perfectament recomana-
ble i hem d’agrair a la petita
editorial mallorquina l’es-
forç d’haver-la editat amb un
pròleg agut d’Hilari de Cara.

Viatge al cor de l’antic Egipte
N A R R A T I V A G E R M À B U S T A M A N T E

Pauline Gedge, La dama del
Nil. Traducció de Maria

Dolors Muntané. Edicions

62. Barcelona, 2001.

A
l llarg de la història
de la humanitat, el
poble egipci ha estat
un dels més venerats
i més estudiats. Al

nostre país, el cas més evident
és el de Terenci Moix, que ha
ambientat bona part de la seva
producció en aquesta societat
que desperta fascinació. Fora
de les nostres fronteres, una
escriptora neozelandesa en
podria ésser l’equivalent. Pau-
line Gedge es va donar a co-
nèixer, literàriament parlant,
amb una obra titulada La da-
ma del Nil, que Edicions 62 ha
traduït a la col·lecció Històrica.
Aquesta novel·la, editada ori-
ginàriament l’any 1977, versa
sobre la història de Hatsepsut,
la primera faraona egípcia
que aconsegueix d’erigir-se
com a tal per mèrits propis.
Després d’un breu interval
creatiu dedicat al poble celta,

Gedge ha continuat la seva
producció en aquest camp
amb El papiro de Saqqara i El
faraón, i una trilogia basada en
la dotzena dinastia egípcia.

A través de les pàgines de la
novel·la, el lector s’endinsa en
un inacabable doll de detalls
sobre el que devia ser la vida
quotidiana fa uns quants mi-
lers d’anys. Gedge va fer una
vertadera tasca d’arxivera, a la
recerca de tot allò que li servís
per confeccionar un mapa de
la política i la societat d’una
de les civilitzacions més po-
deroses que hi ha hagut al
planeta. La importància d’uns
déus que mantenen una es-
treta comunicació amb els
membres de la reialesa diri-
gent, el ritual del maquillatge
com a element de distinció o
l’organització interna del po-
der són algunes cares del gran
políedre que representa
aquesta societat.

El recurs descriptiu, impor-
tantíssim en un volum que
s’acosta a les 500 pàgines, es-
devé l’eina a través de la qual
Gedge fa viatjar el lector, i al-

hora els seus personatges, a
uns espais de somni. La
sumptuositat de les estances i
palaus reials, el detallisme
dels escenaris exteriors, el bu-
colisme amb què embolcalla
els crepuscles aporten aquest
to de lirisme mesurat que fa
que la novel·la superi les ex-
pectatives inicials. I és que la
descripció ocupa bona part
dels passatges de l’obra. Com
si fossin els relats de La flor de
les històries d’Orient, d’Aitó de
Gorigos, Gedge, set segles des-
prés, fa un viatge temporal
que ens situa a l’Egipte de les
piràmides i del gran imperi
dels faraons, a través del qual
fa un tall disseccionador d’u-
na història d’odis i de traïci-
ons, d’amor i de set de poder,
gens allunyada de l’actualitat.

MISSATGE DIÀFAN
La novel·la transmet un mis-
satge diàfan, representat per
la protagonista, Hatsepsut: el
poder i l’amor al poble són la
base d’un bon governant. Ella,
en tant que faraona, hereva
directa dels déus venerats per

la societat egípcia, és el mà-
xim exponent de la dominació
i té un immens imperi sotmès
als seus peus. Però la vida,
viscuda amb una intensitat
inhabitual per a una dona en
aquestes alçades de la història,
li demostra que per damunt
de tot això hi ha Déu i l’amor.
Segons aquesta obra, la dona,
a la societat egípcia, tenia la
funció d’aportar, per dir-ho de
manera moderna, els gens de
la reialesa. Cap aspirant a fa-
raó podia assolir aquest càrrec
si no es casava amb una dona
emparentada amb els déus,
que dictaven directament els
seus governants sobre la capa
de la Terra. Evidentment, la
consanguinitat no era en cap
cas blasmada. En aquest marc,
Hatsepsut es converteix en la
gran heroïna que governa i es
comporta com un home, però
que demostra una sensibilitat
atribuïble a la psicologia fe-
menina.

La dama del Nil explora els
camins convencionals de la
novel·la de tall històric, amb
una trama que prima de ma-

nera especial la relació de la
protagonista amb Semnut,
un jove aspirant a sacerdot
que gràcies a la seva bona
predisposició acaba conver-
tint-se en la mà dreta de la
faraona i la nineta dels seus
ulls. Això fa que en més d’una
ocasió el lector pugui acabar
pensant que es troba davant
d’episodis propis d’una no-
vel·la rosa: els dos amants vi-
uen mil i un impediments
abans no es retroben defini-
tivament. Però, immediata-
ment després, assistim a pas-
satges que recorden els mi-
llors moments de les cròni-
ques medievals catalanes o de
fragments del Tirant lo blanc,
sense anar més lluny: són les
descripcions de les batalles
(l’egipci era un poble guerrer)
i dels entrenaments de l’e-
xèrcit.

La traducció del títol d’a-
questa obra, tanmateix, po-
dria ésser qüestionat. La dama
del Nil ha patit aquesta audà-
cia del traductor. En la llen-
gua original, el títol que va
escollir l’autora va ser The
Child of the Morning, alguna
cosa així com El nen del matí. O
sigui, res a veure amb l’opció
que ens forneix la traducció
catalana. Si exceptuem
aquesta nimietat, la resta del
treball de M. Dolors Muntané
és impecable.


