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Narrativa
Contes
Giòrgios Viziïnos
Traducció de J. Castellanos,
G. Fortea, J. Almirall, M. Franquesa,
Q. Gestí, P. Casadesús, L. Lucas,
J.C. Blanco, A. Góngora i R. Montañés
Edicions de 1984. Barcelona, 2006

Joan Agut

Cal reconèixer que la
informació que tenim
de la literatura grega

moderna és molt escassa.
Ens sonen uns quants títols
i uns pocs noms: Kazantza-
kis, Kavafis, Seferis, Elitis...
Giòrgios Viziïnos, descone-

gut avui en les nostres lati-
tuds, pertany a la generació
d’escriptors grecs que es va
donar a conèixer a finals del
segle XIX i és considerat un
clàssic modern. Se’l conside-
ra com el Maupassant grec.

Més de cent anys després
de la seva edició en castellà
l’any1893,Edicionsde1984
ens ofereix un recull dels
seus contes. De fet són nar-
racions breus, algunes au-
tèntiques nouvelles, que
donen una idea prou com-
pleta dels dots literaris de
Viziïnos. El text que tanca el
llibre no pot considerar-se
una peça de ficció, atès que
tracta periodísticament dels
problemes de la literatura

grega per adaptar-se a la re-
alitat lingüística del país, di-
vidit entre puristes i parti-
daris del grec popular. Una
polèmica que ens recorda les
nostres trifulgues d’abans de
Pompeu Fabra.

Viziïnos és un escriptor
interessant. Els seus contes
oscil·lenentreelnaturalisme
i el realisme màgic, amb un
rerefons de romanticisme
sempre present. El món que
l’autordescriucorresponala
societat de la Tràcia oriental,
de la riba del mar Negre, en
una època de fronteres fluc-
tuants i que, finalment, pas-
saria a dependre de Turquia.
Lapresènciadelsturcs ide la
culturaotomanaésconstant

en l’obra de Viziïnos. Alguns
dels seus textos conserven el
gust i l’aroma de la tradició
oriental.

Contes és un llibre re-
marcable que des de l’altra
banda del Mediterrani ens
apropa a una altra cultura
i a una sensibilitat dife-
rent, molt moderna si
tenim en compte que els
textos corresponen a la dè-
cada dels anys 80 de fa dos
segles. Giòrgios Viziïnos va
néixer a Vizi el 1849. De
molt jove va marxar a Is-
tanbul, on va treballar de
sastre. Posteriorment va
estudiar a Atenes i Alema-
nya. Va morir el 1896 al
manicomi d’Atenes.

Ecos de la Grècia més oriental

Fins ara no s’ha publicat una novel·la escrita per Truman Capote als anys 40. EFE / ARXIU

Viziïnos ens mostra aspectes de Grècia. PETROS GIANNAKOURIS / AP

Narrativa
Creuer d’estiu
Truman Capote
Traducció d’A. Camps i J. Cussà
Empúries-Anagrama. Barcelona, 2006

Gemma Casamajó

D’
un glop. Així
és com es
llegeix Cre-
uer d’estiu,
la primera

novel·la de Truman Capote,
escrita a principis dels anys
40 i no publicada fins avui.
L’obra, que fa honor al
tòpic cervantí del manus-
crit trobat, va ser abando-
nada pel mateix escriptor i
recuperada de les escom-
braries cinquanta anys des-
prés pel seu fiduciari, que
va prendre la decisió que
Capote no havia pres en
vida: publicar-la. Immedia-
tament després de llegir-la
d’un glop, el lector se’n pre-
guntarà els motius; i, fins i
tot, es preguntarà per què
el seu marmessor va tenir
tantes reserves abans de
prendre la decisió. S’ho
preguntarà perquè, tot i
que Creuer d’estiu no és
una obra mestra, sí que és
una suggeridora primera
novel·la que conté i custo-
dia el Capote més embrio-
nari. El lector, doncs, agra-
irà la decisió d’Alan U.
Schawartz de treure a la
llum un llibre que aporta
llum sobre l’autor que era
Capote abans de l’època en
què va escriure la seva pri-
mera obra icona, Altres

veus, altres àmbits (1948).
La decisió en cap cas ha
estat indulgent, sinó exi-
gent. De la lectura de l’epí-
leg de Schawartz que
acompanya la novel·la se’n
desprèn que no ha aplicat
al llibre màniga ampla sinó
màniga estreta, molt sem-
blant a la que aplicà Vera
Nabokov quan salvà de les
flames els manuscrits de
Lolita que Vladimir volia
cremar.

Creuer d’estiu neix d’un
cosset rodó ben dotat per a
l’escriptura. Un cosset, el
de Capote, que havia arri-
bat a Nova Yok procedent
de l’enclotat i recòndit sud
nord-americà. Un cosset
que treballà de manera in-
termitent durant ben bé
una dècada en el relat d’una
Lolita de l’alta societat de
Manhattan, rica a mans
plenes i melangiosa a bots i
barrals. Aquesta nínfula na-
bokoviana –agermanada
amb una altra criatura lite-
rària del mateix Capote, la
Holly Golyghly d’Esmorzar
a Tiffany’s– es convertí en
la protagonista absoluta
d’aquest Creuer que, final-
ment, no acabà de ser sant
de la devoció de l’autor.

L’obra recrea l’estiu en què
ella, Grady McNeil, aprofita
les vacances dels seus pares
per fer secretes expedicions
a Brooklyn a veure el seu
amant, Clyde Manzer, un
noi de 23 anys de classe
baixa, ni atractiu ni vulgar.
Acompanya la parella un
amic d’infantesa de la pro-
tagonista, Peter Bell, un

personatge colpidor i capti-
vador que jugarà un paper
determinant en l’obra.

La novel·la, que s’enceta
amb la innocent aparença
de conte de fades adoles-
cent, gira cap a la tragèdia
sòrdida. Efectivament, Ca-
pote juga amb aparences
que enganyen. Que enga-
nyen en el contingut i que
també enganyen en l’estil.
Suau en la forma i aspra en
el fons, la novel·la ja insinua
la que serà una de les grans
habilitats expressives de
l’escriptor i periodista nord-
americà: l’aptitud per mes-
clar l’angoixa i la bellesa, la
innocència i la crueltat.

Coincidències. Actualment
podem trobar tres títols en
què Capote n’és el cor i el
coratge. Ara que la seva per-
sonalitat és carn de cinema,
els editors han aprofitat per
reeditar la biografia escrita
per Gerarld Clarke (Tru-
man Capote. La biografía
definitiva, que ha reeditat
Ediciones B, que ja l’havia
publicat a finals dels vui-
tanta) i traduir la corres-
pondència de l’autor (Un
placer fugaz. Correspon-
dencia, Lumen). Dues
obres que –a diferència del
film– representen i retra-
ten, sobretot, l’exigent es-
criptor que va ser en lloc del
llegendari personatge en
què es va voler convertir.

Si va saber harmonitzar
sàviament les dues facetes
–la de ser carn de l’alta so-
cietat i la de ser tenaç nar-
rador que dominava a la
perfecció els procediments

El Capote
embrionari

literaris–, no ho pot contes-
tar la literatura. El que sí
que contesta la seva litera-
tura és que harmonitzà sà-
viament la faceta d’escrip-
tor i la faceta de periodista.
Quan ja era un escriptor cè-
lebre va decidir posar els
peus en el camp periodístic
seguint els passos que John

Hersey i Liliam Ross havien
anticipat anys abans: els de
la investigació minuciosa
d’un fet real escrita mitjan-
çant les tècniques pròpies
de la novel·la realista del
segle XIX.

Així va gestar la seva
gran obra, A sang freda
(1965), i també altres peces

de caràcter periodisticolite-
rari publicades a publicaci-
ons com The New Yorker. I
tot i que quan concep i forja
Creuer d’estiu Capote en-
cara és lluny de consagrar-
se com a gran escriptor,
aquesta novel·la ja conté i
incorpora el batec de la seva
prosa cruixent.


