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L’autor xinès Gao Xingjian va guanyar el premi Nobel de literatura ara fa dos anys

N A R R A T I V A

La dignitat
d’un home sol

J O A N J O S E P I S E R N

Gao Xingjian, El llibre d’un
home sol. Traducció de Pau
Joan Hernàndez. Columna

Edicions. Barcelona, 2001.

N
o gaires mesos des-
prés de la publica-
ció a casa nostra
d’aquella meravella
titulada La Munta-

nya de l’Ànima, Columna Edici-
ons ha tornat a posar al nostre
abast un altre llibre del xinès
Gao Xingjian (Jangsu, 1940),
guardonat, ara fa dos anys,
amb el premi Nobel de litera-
tura en una d’aquelles, dis-
sortadament, no gaire nom-
broses ocasions en què la ca-
tegoria del guardonat dignifi-
ca tant el guardó com a la re-
cíproca. Si no més.

Per situar cronològicament
la gestació d’aquests dos lli-
bres cal dir que, mentre la re-
dacció de La Muntanya de l’Àni-
ma va iniciar-se a Pequín el
1982 i es va cloure a París set
anys després, El llibre d’un home
sol és més recent i de més rà-
pida gestació: va ser escrit a
França entre el 1996 i el 1998.
Dues situacions vitals dife-
rents –si més no a primera
vista– però que, analitzades
en conjunt, generen dues no-
vel·les tocades pel mateix alè.
Aquell alè màgic que defineix
les obres mestres.

Tanmateix, si bé les dates
poden ajudar-nos com a refe-
rència per encaixar el procés
d’escriptura d’uns textos de-
terminats en una biografia
tan accidentada com la de
l’autor xinès, la realitat és que
poques vegades com en el cas
de Gao Xingjian ens trobem
amb una relació tan indestri-
able entre vida i literatura.
Entre el viscut i l’escrit. Ja ho
podíem veure, en una clau
més mítica, a La Muntanya de
l’Ànima i ara ho constatem, de
manera esborronadora, amb
El llibre d’un home sol.

DOS PUNTS DE VISTA
Com en la novel·la anterior, a
El llibre d’un home sol Gao Xin-
gjian utilitza dos punts de
vista narratius que es van al-
ternant al llarg del text. A di-
ferència de La Muntanya de
l’Ànima, en aquesta ocasió
queda bandejada la primera
persona i el protagonisme se’l
reparteixen un tu i un ell que
ens remeten a la mateixa in-
dividualitat: la persona de
l’autor. Un recurs literari per-
fecte per fer-nos evident l’es-
quinçament a què s’ha vist
sotmesa la biografia de Gao
Xingjian (i summament difícil
d’aplicar amb coherència i
eficàcia, deixin-m’ho dir de
passada).

El mètode de lectura, però,
és molt simple i de seguida es

percep: els capítols redactats
en segona persona reflectei-
xen el present de l’autor en
l’època de redacció del llibre:
pintor i escriptor de prestigi
reconegut en petits cercles (el
Nobel encara no havia arribat)
i refugiat polític amb passa-
port francès. El contrapunt a
aquesta situació el trobem en
els capítols redactats en terce-
ra persona en els quals l’autor
ens descriu la seva experiència
durant la Revolució Cultural i
els períodes immediatament
anteriors i posteriors.

De vegades, però, aquesta
alternança entre el tu i l’ ell es
produeix dintre d’un mateix
capítol i, fins i tot, dintre d’un
mateix paràgraf en una per-
fecta descripció del sentiment
del narrador que, malgrat les
trampes gramaticals o els re-
cursos estilístics, sap que, li
agradi o no, és fill de les dues
situacions. O, més exacta-
ment, sap que no és més que
un transeünt del present do-
lorosament ancorat en els re-

cords del passat. El paràgraf
que clou el capítol 7 és un
exemple perfecte de tot el que
acabo de dir: “Ja ets incurable,
ja no ets un simple enemic,
sinó que et precipites de cap a
l’infern, ja que, per a ell, el
record és precisament com un
infern”.

LITERATURA QUE SALVA
La Revolució Cultural i tot el
que va comportar, com ara el
linxament dels contraris, el
clima de terror quotidià, les la
delació, les autoinculpacions
o la destrucció de qualsevol
manifestació escrita dels sen-
timents ens la descriu Gao
Xingjian amb un detallisme
fred i precís que s’empara del
convenciment que els fets són
prou eloqüents per ells ma-
teixos per requerir altres aco-
tacions o comentaris de reforç
per part del narrador. I, tan-
mateix, veurem que el recurs
que al capdavall acaba salvant
la dignitat de l’home és la ca-
pacitat d’explicar i d’expli-

car-se. La literatura, dit altra-
ment: “Un home sol és ben
poca cosa, tot el que pot fer és
expressar-se, res més” (pàgina
160).

Però no pas una literatura
autocompassiva sinó entesa
com un mirall de l’horror que
cal no tornar a repetir. Per ai-
xò, el mateix home que en el
capítol 18 ens confessa que
ara no té cap doctrina, que és
un observador atent i amb
opinió però sense cap doctri-
na per difondre, uns quants
capítols més enllà ens dirà: “Si
escrius, només és per dir que
aquesta vida va existir, més
infecta que un aiguamoll, més
real que cap infern imaginari,
mes esgarrifosa que el Judici
Final, i que hi ha el perill que
torni un dia o altre, en el mo-
ment que el seu record s’hagi
esvaït”. És a dir, la literatura
entesa com a eina contra la
gran capacitat que tots plegats
tenim d’oblidar allò que no
ens acaba d’agradar perquè no
ens tranquil·litza prou.

No debades el naixement del
llibre es produeix arran de l’a-
passionada relació del narra-
dor amb Marguerite, una dona
jueva nascuda a Itàlia i nacio-
nalitzada alemanya que perso-
nifica –per si algú no ho tenia
prou clar– una altra casta de
víctimes: les que genera l’em-
polainada i prestigiosa cultura
occidental. Perquè, contra els
il·luminats –ve a dir-nos Gao
Xingjian– no hi ha ningú que
es pugui considerar completa-
ment immunitzat.

Estem, doncs, davant d’una
obra major. Ni més ni menys.
La segona que en poc temps li
hem conegut a Gao Xingjian.
Estem davant del relat d’un
supervivent de la Revolució
–“Ah, quina bella època van
ser aquells anys de la revolu-
ció, de les noies bojament re-
volucionàries, revolucionàries
fins al punt de sembrar el ter-
ror!”– i, sobretot, davant de la
història d’un home sol que se
sap viu perquè és lliure. I que
és lliure perquè ens pot es-
criure coses com aquesta que
trobem cap al final del llibre:
“Només concedeixes impor-
tància a la vida, gràcies a la
qual experimentes sentiments
inacabats, i encara conserves
l’interès per a la descoberta i
la sorpresa, només la vida
mereix que un s’hi entusias-
mi, oi que és així?”. Oi.

I per ser justos del tot no
hauríem d’oblidar en aquest
capítol introductori de bones
notícies el nom de Pau Joan
Hernàndez, responsable de la
traducció catalana de totes
dues obres.


