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Joves per la ciutat
S U S A N N A R A F A R T

Elfriede Jelinek, Els exclosos.
Trad. d’Alexandre Gombau,
COLUMNA. Barcelona, 2005.

T
al vegada, la frase que
amb més contundèn-
cia pot definir la
novel·la de l’autora
austríaca Elfriede Je-

linek sigui la següent: “Un dels
innumerables defectes de la
classe mitjana és el de deixar-
se desmoralitzar de seguida pel
fracàs dels seus intents”. De fet,
els seus protagonistes, una
colla de joves vienesos que es
dediquen a escometre la gent,
malden per alliberar-se del pas-
sat patern, per abolir el senti-
ment de culpa de tota una ge-
neració i per marcar els salts
que haurien de dinamitar les
classes socials dels seus pares.
Dos bessons en un entorn hos-
til condueixen la trama d’una
obra coral en què l’estil indi-
recte lliure i el canvi constant
de veu narrativa ajuden a in-
tensificar la tensió psicològica
dels personatges que caminen
cap a l’autodestrucció.

La novel·la expressa les difi-
cultats i el sentiment de mal-
estar dels fills del nazisme, tant
dels que hi van intervenir com
dels que van patir-ne la perse-
cució. La violència i el sarcas-
me es traslladen als joves que
han de contrariar les seves prò-
pies estructures i que mante-

nen un veritable pols amb els
grans temes de fons que justi-
ficaran accions salvatges: els lí-
mits entre la naturalesa i l’art,
la llibertat, la lluita de classes,
el caràcter individualista de
l’artista, el control dels senti-
ments, el culte del cos, entre
d’altres.

No gens complaent amb el
lector, Jelinek l’incomoda des-
vetllant la lletjor implícita en
l’aparent bonhomia d’una so-
cietat culta, mentre obre les fe-
rides de la història no accep-
tada. Amb una visió de la
narrativa propera a Faulkner,
l’autora porta al límit la ines-
tabilitat emocional d’uns gai-
rebé adolescents que conviuen
amb el refinament i el salvat-
gisme, en una espiral de boge-
ria consentida i alhora perver-
sa, indestriable de les formes
convencionals de la vida bur-
gesa a la qual pertanyen. El re-
buig, que va del caprici a
l’anarquisme com a actitud en
les seves maneres més consci-
ents, és el detonant de les seves
maleses. Rainer, com a futur ar-
tista deutor del corrent exis-
tencial, no trobarà el seu lloc
en el món; la seva germana
Anna canviarà la rebel·lia per
la submissió, confirmant així
el trist paper femení en la cul-
tura occidental. Els seus pares,
un exoficial de la SS i una mes-
tra, són víctimes del seu passat
i topen frontalment amb els

fills. Uns i altres són exclosos,
i tots responen amb violència
a la seva condició. En els joves,
la brutalitat prové dels afectes
ambigus i de l’odi amb què cor-
responen a la societat que els
ha format. L’Àustria que han
heretat no ha pagat el deute de
la seva història i aquesta el co-
brarà amb la confusió que pa-
tiran els seus hereus.

Podríem acceptar que es
tracta d’una novel·la de for-
mació, i, en aquest cas, de for-
mació col·lectiva, perquè qua-
tre són els nois que veuran la
transformació de les seves as-
piracions. Sophie, la noia de
classe alta, acaba convertint-se
en símbol d’allò immaculat
que actua impunement; men-
tre que Hans, el jove proletari,
és l’exemple de la classe que
ven la seva lluita per la como-
ditat i el confort. Com a mons-
tre de dos caps, els germans
Anna i Rainer, són un ésser in-
adaptat. Ni els principis de
l’art, ni la lògica moral apresa
dels existencialistes francesos,
ni les automutilacions afecti-
ves no bastaran a salvar-los.
S’ha de dir, a més, que tots els
personatges comparteixen una
sexualitat malaltissa i que, en
especial les dones, resolen de
forma desigual la seva vida
sentimental.

Jelinek, de pare jueu txec i
mare vienesa, va obtenir el
premi Nobel l’any 2004. S’ha

Alessandro Baricco. Homer,
Ilíada. Traducció d’Anna
Casassas. LA MAGRANA i

ANAGRAMA. Barcelona, 2005

A
lessandro Baricco
(Torí, 1958), el cèlebre
autor de Seda, Terres
de vidre, Oceà, Sense
sang i City, entre d’al-

tres, ha reescrit la Ilíada, ha
transformat els versos immor-
tals d’Homer en disset monò-
legs a través dels quals els di-
ferents personatges de la
tragèdia narren els fets.

Baricco explica que el va se-
duir la idea de la possibilitat de
llegir la Ilíada en públic. Va es-
collir una prestigiosa traducció
a l’italià i la va adaptar.

La fórmula que l’autor va
considerar més idònia era que
els protagonistes de la gran ba-
talla troiana s’expliquessin per
ells mateixos. També va supri-
mir fragments del text clàssic:
aquells on apareixen els déus.

Així mateix, Baricco intro-
dueix en l’obra algunes parts
de collita pròpia, que l’autor té
el detall de posar en cursiva.

El resultat de tot plegat és un
llibre remarcable, una novel·la
que condensa el text homèric
sense trair-lo essencialment.

Cal assenyalar que l’experi-
ència de l’autor de Seda ni re-
sumeix ni, encara menys, tri-
vialitza el drama clàssic. En fa,

La veu dels herois

això sí, una versió pròpia que
es manté fidel al text original,
amb totes les reserves del cas.

L’obra d’Homer, i la versió de
Baricco ho posa en relleu, és un
cant glorificador de la guerra.

Una guerra que va durar una
dècada a les portes de la Troia
assetjada pels aqueus. Els grecs
pretenen rescatar Helena rap-
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L’italià Alessandro Baricco
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tada per Paris, fill de Príam, rei
d’Ilion.

El novè any de guerra Aga-
mèmnon i Aquil·les s’enemis-
ten a causa de Criseida, escla-
va i amant del segon que
Agamèmnon li ha furtat.
Aquesta desavinença està a
punt de causar la derrota dels
aqueus a mans d’Hèctor, un

altre fill de Príam. Abans, però,
de l’hecatombe bèl·lica, Paris i
Menelau s’hauran enfrontat
per Helena, l’esposa del grec.
El troià, encara que serà ven-
çut, fugirà i no lliurarà la seva
presonera.

Allà on els herois mostren el
seu tremp és en la batalla. Ni
Homer ni Baricco ens estalvien
les escenes més cruels i cruen-
tes: caps tallats en rodó, pits es-
berlats, entranyes escampades
per terra, amb un gran desple-
gament de llances, piques i es-
pases ensangonades. El que
sobta és que tots els morts
tenen nom. Els herois es maten
els uns als altres sabent qui
són. Així, la corrua de víctimes
de la batalla és inacabable. Cal
tenir present que la Ilíada és
una glorificació de la guerra;
és en la contesa on el destí de
cadascú es decideix. Els déus et
poden protegir o poden con-
demnar-te. El coratge és la vir-
tut més preuada.

Encara que la gran batalla
acabi decidint-se a favor dels
aqueus, gràcies a la intervenció
d’Aquil·les, els troians no seran
definitivament vençuts fins

que l’astúcia d’Odisseu no con-
cebi el magnífic cavall de fusta,
amb cinc guerrers amagats al
seu ventre, que precipitarà la
destrucció d’Ilion. Cassandra,
malgrat preveure la desgràcia,
no serà escoltada.

La Ilíada, tal com assenyala el
mateix Alessandro Baricco, “És
un monument a la guerra [...],
canta la bellesa de la guerra, i
ho fa amb una força i una pas-
sió memorables. Pràcticament
no hi ha cap heroi del qual no
se’ns recordi l’esplendor moral
i física, [...] no hi ha cap mort
que no sigui a un altar, rica-
ment decorat i adornat de po-
esia”. Però també, l’autor acaba
recordant que: “La Ilíada [...] ha
trasmès la memòria d’un amor
obstinat per la pau, [...] sovint
són les dones les que expres-
sen, sense mediació, el desig de
pau [...]. ¿No és meravellós que
una civilització masclista i
guerrera com la dels grecs ha-
gués decidit transmetre, per
sempre, la veu de les dones i el
seu desig de pau?”.

Cal concloure, en definitiva,
que Homer, Ilíada, d’Alessandro
Baricco, tant si el lector coneix
l’obra clàssica com si no, és
una obra molt notable, d’una
gran intensitat, una magnífica
novel·la. La traducció d’Anna
Casassas no desmereix, com és
habitual en aquesta traducto-
ra, en cap moment la qualitat
del text.

Jelinek, últim premi Nobel
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parlat del compromís de la
seva obra i és coneguda la seva
adscripció al partit comunis-
ta austríac entre 1974 i 1991.
Als entusiasmes que provoca la
seva narrativa s’hi han afegit
moltes crítiques. La incomodi-
tat que crea l’obra de l’autora
es pot explicar en part en un
país que ha prohibit l’estrena
de les seves peces teatrals. La
duresa amb què Jelinek pre-

senta la seva societat no podia
comportar una altra reacció.
Evidentment, rere el fons de
crítica social, i la denúncia de
la situació femenina en el món
occidental, l’obra de l’autora
austríaca explora amb risc una
prosa que és deutora dels seus
coneixements musicals i que
afegeix una estranya disso-
nància interna a la descripció
de la Viena dels anys 50.


