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Contra els jocs de nens
J O S E P M A R I A R I P O L L

N A R R A T I V A

Charles Bukowski, La màquina
de cardar. Traducció de Dolors
Udina. Anagrama / Empúries.

Barcelona, 2005.

A
hores d’ara, no cal

presentar gaire Char-
les Bukowski, l’inso-
lent i anarquitzant
narrador i poeta

nord-americà d’origen ale-
many que algú va definir com
“l’últim dels beatniks i el primer
dels punks”, una frase potser
il·lustrativa però, en rigor, força
inexacta. Mític de vegades més
pels seus excessos vitals i la
seva actitud iconoclasta que no
pas per la seva obra, va ser molt
popular als anys 70, se’l va
comparar una mica alegre-
ment amb Céline, Miller i He-
mingway, i va portar una vida
de marginació i de rebuig de
qualsevol sistema social re-
f lectida en una obra directa,
crua i travessada per un humor
ferotge. Una mica deixat de
banda aquests últims temps, re-
legat a la categoria de margi-
nal i de testimoni d’una època,
ara se’ns en ofereix aquesta se-
lecció de relats, famosa quan
va aparèixer en castellà ja pel
títol mateix –La máquina de fo-
llar– i que és, de fet, una selec-
ció del llibre Erections, Ejacula-
tions, Exhibitions and General Tales
of Ordinary Madness, que recollia
històries escrites des de mit-
jans dels anys 60 fins als pri-
mers 70.

D’entrada, és possible que la
primera reacció del lector da-
vant aquest llibre sigui la de de-
manar-se per què aquesta peti-
ta resurrecció de Bukowski,
quan ja se’l tenia prou classi-
ficat com a fill d’una època su-

perada en molts aspectes; però,
precisament, quan ja no es va-
lora un escriptor perquè se’l
considera massa fill d’una
època, pot ser un bon moment
per redescobrir-lo. Llegits o re-
llegits ara, aquests contes bru-
tals, desmitificadors, sarcàstics
i sense floritures adquireixen
un nou valor com a antídots
contra el domini del màrque-
ting editorial, la inconsistència
amb aparença de bon gust i la
correcció política. Però és que
a més, i sota una aparença de
descurança, es revelen ben es-
crits, admirables en el traç
ràpid dels personatges, en el to
directe dels diàlegs i, sobretot,
terriblement lúcids en les re-
flexions. Per descomptat, no

tenen res de complaents: el
protagonista, gairebé sempre
en primera persona, és de
forma invariable un alcohòlic
desvagat i àvid de sexe, l’am-
bient en què es mou és sòrdid
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Catòlics salvant jueus
L L U Í S - A N T O N B A U L E N A S

A S S A I G

Eric-Emmanuel Schmitt,
El hijo de Noé. Traducció de
Javier Calzada. Anagrama.

Barcelona, 2005.

L
es anades i vingudes
del món editorial
aconsegueixen que
l’atzar ajunti temàti-
ques ben interessants

i que, normalment, no es do-
narien. En aquest cas ens tro-
bem que dues novel·les de l’edi-
torial Anagrama tracten de
manera directa o indirecta la
situació a la Bèlgica ocupada
pels nazis durant la Segona
Guerra Mundial. Parlem d’Im-
posturas, de John Banville, i
d’aquesta El hijo de Noé, d’Eric-
Emmanuel Schmitt (Lyon,
1960). També, i si no ens atre-
vim a qualificar-ho de signifi-
catiu, almenys sí que podem
titllar-ho de curiós, totes dues
novel·les no són fetes per bel-
gues. Banville és irlandès i

Schmitt és francès. En qualse-
vol cas, la casualitat és ben re-
buda perquè si bé ens trobem
que França, aquests darrers
anys, després de costar-li molt,
està començant a reconciliar-
se amb el seu passat, amb el
passat de l’època de l’ocupació,
de la seva relació amb els
jueus, del seu reconeixement
del paper dels republicans es-
panyols en els maquis, etcète-
ra, no ens consta (o almenys,
no ens arriba) que des de Bèl-
gica hi hagi un moviment sem-
blant. Potser és que no creuen
que tinguin res a revisar.

Les novel·les de Banville i de
Schmitt apunten, tanmateix,
al que ja se sap per la història,
és a dir, que molts belgues, so-
bretot flamencs, van acceptar
i van recolzar, fins i tot amb les

busquem gaires artificis lite-
raris perquè no hi són. Ni gai-
res trames paral·leles: és un
nen que explica la seva histò-
ria i va per feina. Precisament
per això, el relat commou. Cal
remarcar l’episodi en què el ca-
pellà no sap què fer davant el
fet que els internats han de
rebre la primera comunió. Sap
que la Gestapo està molt aten-
ta perquè sospita que una part
dels nens són jueus. I, esclar, la
situació és ideal per descobrir
qui són. La farmacèutica del
poble, una resistent, dóna la so-
lució: farà que es posin malalts
a causa d’un petit brot epidè-
mic (inocu, d’altra banda, no
cal dir-ho) . I entre els malalts,
per donar versemblança, hi
col·locarà un parell de fills de
les forces vives del poble, co-
merciants que tenen el retrat
del Führer a l’aparador. L’es-
tratagema surt bé, esclar. En fi,
un relat més de la supervivèn-
cia sota l’ocupació, emotiva i
ben escrita, amb magnífiques
descripcions psicològiques
fetes amb quatre pinzellades.

AP

armes, el nou ordre hitlerià
(amb persecució de jueus in-
closa). Tant Banville com
Schmitt en parlen. Banville ex-
plica la fascinació d’un jueu
per un gentil, més ric i més
intel·ligent, pronazi. Mor per
accident i el jueu en suplanta
la personalitat. La novel·leta de
Schmitt ens explica la història
commovedora d’un capellà ca-
tòlic que dirigeix un internat.
Davant la persecució dels
jueus, no solament no dubta
a acceptar la presència de nens
d’aquesta religió al seu col·legi
sinó que es proposa que, men-
tre estiguin sota la seva custò-
dia, intentarà que no perdin les
seves arrels. De manera que, un
cop la guerra acabada, quan els
pares tornin a buscar els seus
fills (no sap que la immensa

majoria seran gasats als camps
de concentració) podrà retor-
nar-los sense que ningú no li
pugui retreure res, ans al con-
trari. Els ensenya, ell, capellà
catòlic, els rudiments de la
llengua hebrea, del judaisme.
I els munta un sinagoga d’ama-
gat, sota terra, perquè puguin
practicar. Els burxa a lluitar
per la supervivència.

EXPLICAT PER UN NEN
Tot plegat ho explica un nen,
el protagonista, tot sol enmig
de la guerra, que arriba a esti-
mar amb bogeria el seu salva-
dor, el pare Joseph. En poc més
de cent quaranta pàgines,
d’una manera ràpida i directa,
Schmitt ens explica aquesta
història, que si no és verídica,
està molt ben trobada. No hi

i els altres personatges acostu-
men a ser excèntrics, sonats o
tant o més patètics que ell ma-
teix. Algun conte és brutal –El
pervers, en què el protagonista,
en aquest cas en tercera perso-
na, viola una nena– però la ma-
joria estan carregats d’un
humor lúcid, enmig del caos
descrit, que crea una distància
saludable amb el lector. Si bé
els primers contes semblen tots
tallats per un mateix patró –el
de l’alcohòlic desvagat i àvid de
sexe a què ja ens hem referit–,
Problemes amb la bateria i El prin-
cipiant introdueixen el matís
d’un important component
cínic, i Una conversa tranquil·la
adopta un caràcter reflexiu
que es repetirà a Notes sobre la

pesta, Un mal viatge i El gran joc
de l’herba, tots més a prop de la
disquisició que de la narració
pròpiament dita. D’altra
banda, els dos últims contes
del llibre –Animals fins a la sopa
i La màquina de cardar– es
mouen entre el fantàstic i el
grotesc, tenyits d’aquest humor
negre i cruel característic de
l’autor.

REFLEXIONS LÚCIDES
Si, malgrat tot, amb el que hem
dit fins ara sembla que sigui
fàcil classificar Bukowski, una
lectura atenta del volum ens
allunya, en canvi, dels reduc-
cionismes. Crític amb els beat-
niks i amb els hippies, lúcid en
les reflexions sobre les drogues
–tan aviat en contra del poder
establert com dels que fan ban-
dera de l’ús dels estupefaents–,
el narrador en primera perso-
na –molt sovint identificable, a
grans trets, amb l’autor– no es-
colta precisament rock –ni tan
sols jazz, com els beatniks– sinó
Mahler i Stravinsky i, en situ-
ar-se al marge de qualsevol
forma d’organització social, de-
fuig tant les convencions habi-
tuals com les seves suposades
alternatives. Individualista ra-
dical, Bukowski no se’ns apa-
reix ni com l’últim dels beatniks
ni com el primer dels punks,
sinó com una ment lúcida en
contra de tot: “Jocs de nens,
això és al que juga la gent, jocs
de nens: van del cony a la
tomba sense que els afecti l’hor-
ror de la vida”.

Cal destacar l’excel·lent tra-
ducció de Dolors Udina, que
trasllada aquest llenguatge
aspre i directe a un català prou
contundent amb eficàcia i co-
herència, i cal, en definitiva, re-
descobrir aquest petit clàssic
que, com a tal, s’aparta de les
classificacions fàcils.

Bukowski no
se’ns apareix ni
com l’últim dels
‘beatniks’ ni com
el primer dels
‘punks’, sinó com
una ment lúcida


