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Mark Twain tenia el costum d’escriure al llit, com altres escriptors. SP

Narrativa
Els diaris d’Adam i Eva
Mark Twain
Traducció d’Ernest Riera
Angle. Barcelona/Manresa, 2006

Josep Maria Ripoll

Sempre hi ha hagut
un cert equívoc a
l’entorn de Mark
Twain –pseudò-

nim de Samuel Langhorne
Clemens, nascut el 1835 i
mort el 1910–: si, d’una
banda, és un clàssic incon-
testable, de l’altra sembla
que se l’hagi de considerar
menor, tant pel seu humo-
risme –com si tota la gran
literatura tingués un to
greu– com per una fama,
no gaire justificada,
d’autor per a adolescents.
No insistirem ara que
Huckleberry Finn és una
de les obres cabdals de la
literatura nord-americana
de tots els temps, però sí
que caldria reivindicar uns
quants títols més de
Twain –Quaderns Crema
va rescatar fa uns anys Un
ianqui a la cort del rei

Artús– per tornar-lo a un
lloc prominent de les lle-
tres modernes.

Un dels terrenys en què
l’escriptor va demostrar la
seva mestria va ser el del
conte humorístic. Per això
és d’agrair que es recuperin
en català Els diaris d’Adam
i Eva, acompanyats d’altres
textos de l’autor sobre la pa-
rella bíblica. De fet, Twain,
gran coneixedor de la Bíblia
–tal com és habitual a la cul-
tura nord-americana, i re-
cordem si no el Moby Dick
de Melville–, va escriure una
bona colla de narracions a
partir de motius i personat-
ges de l’Antic Testament,
sembla que amb la intenció
de reunir-los en un llibre
més o menys unitari.

Aquest llibre mai no va arribar
a prendre cos, però sí al-
guns dels textos que havien
de constituir-lo, dels quals
ara l’excel·lent col·lecció El
Far de clàssics de butxaca
ens ofereix els referits a
Adam i Eva, que contenen
tota la càrrega d’ironia, sà-
tira i, en el fons, el desencís
i la tendresa que sempre va
caracteritzar l’autor.

Hi trobem així un total de
set textos breus en què, a
partir del pretext bíblic,
s’ironitza sobre les relacions
entre home i dona, les ca-
racterístiques pròpies de
cada sexe i la consciència
del bé i del mal, temes no
gens trivials i tractats amb
observacions agudes i petits
tocs sarcàstics que no des-
menteixen una profunda
humanitat de fons: n’hi ha
prou llegint l’emotiu final
del diari d’Eva per adonar-
se’n, tot recordant que l’es-
posa de l’autor havia mort
un any abans de la redacció
de l’obra i que aquesta li
retia, indirectament, un
sentit homenatge.

De fet, allò que potser
matisa més el –relatiu– sar-
casme d’alguns detalls és la
profunda innocència dels
protagonistes, impel·lits a
la fatal recerca del descone-
gut per la més ingènua i pu-
eril de les curiositats: és
com si Mark Twain ens vol-
gués dir que som una colla
d’innocents perseguits per
la fatalitat. Ens ho diu amb
tanta gràcia –i la traducció
d’Ernest Riera li fa justícia–
que fins i tot ens ho creiem.
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Bruno és un nonagena-
ri que viu prostrat en
un llit. El procés de

deteriorament del seu cos
marca l’avanç de la història
amb unes notes esplèndi-
des. Una bata força trona-
da, penjada a la seva habita-
ció, li recorda tot allò que ja
no és sinó deserció del jo: la
bata ja no vesteix el cos.
Sembla més aviat la morta-
lla que espera abrigar-lo.

El vell amb prou feines
es mou, però fa moure tota
la història. Ha tingut una
vida anodina, una dona i
una amant. Però, mesell
com és, la dona va desco-
brir de seguida les seves es-
capades amb l’amant, i, ex-
peditiva com era ella, es va
plantar a casa de la querida
i li va cantar les quaranta.
Aquest fet va motivar que
Bruno es quedés sense
amant i amb una dona (la
pròpia) emmurriada de per
vida. L’emmurriament du-
rarà fins a l’agonia d’ella.
Bruno no acut a l’espona
del llit en el moment final, i
mai més no es perdonarà
aquesta negligència.

Però la història compta
amb un repartiment més
generós. Danby, el gendre
de Bruno, que tindrà cura

del vell juntament amb
Adelaide –la seva amant–, i
Nigel –un personatge sinis-
tre que invoca déus però
que es dedica a teixir una
trama destructora al vol-
tant seu–. Miles és el fill de
Bruno, amb el qual va tren-
car peres fa una colla
d’anys. La reconciliació es-
devé difícil i penosa. I Diana
i Lisa són dues germanes, la
primera de les quals es ca-
sarà en segones núpcies
amb Miles; la segona s’en-
carrega de congriar les més
sonades tempestes del cor
allà on passa.

‘El sueño de Bruno’ és una
novel·la de tall clàssic: his-
tòria lineal, personatges
que creixen a mesura que la
lectura progressa, solidesa
de les descripcions, interès
a copsar els replecs de
l’ànima humana, desenllaç
amb un element sorpresa.
Un té la sensació que els
personatges no s’acaben de
desprendre d’una certa un-
tuositat, que posen com
maniquins de pel·lícula da-
vant la càmera i fan gestos
afectats. La novel·la, en al-
guns passatges, s’apropa
tant al fulletó que només
l’en distanciaria l’estil de la
Murdoch –d’una solidesa
incontestable.

“La araña teje su tela,
no puede hacer otra cosa.
Yo tejo mi conciencia”.
Mentrestant, Bruno va be-
vent xampany al llit i pido-
la l’estimació de tothom.
Les seves dues grans afici-
ons són les aranyes i els se-
gells. La concepció de
l’amor que presenta la
novel·la es deriva, sovint,
del dolor. I si no és així, es-
devé acomodatícia i prag-
màtica. Però no hi ha amor
sense noses ni pena. Mur-
doch va ser una penetrant
doctora de l’ànima huma-
na. Aquí va excel·lir en les
diverses tasques de quirò-
fan a què sotmet el seu dra-
matis personae.

La teranyina
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Hannah Arendt, de
qui l’any 2006 s’ha
commemorat el

centenari del seu naixe-
ment, és una d’aquelles fi-
gures que, per la seva com-
plexitat, es resisteix a una
senzilla classificació. El seu

pensament, sempre allu-
nyat de les convencions, va
ser i és difícil d’encasellar.
La precoç equiparació
entre nazisme i estalinisme
que Arendt formulava des
de les pàgines d’Els orígens
del totalitarisme (1951) va
ser durant anys rebutjada
per l’esquerra, mentre que
la dreta, després de tergi-
versar convenientment les
seves tesis, la promovia per
refermar el seu fal·laç anti-
comunisme.

El ressorgiment de l’inte-
rès per l’obra d’Arendt no
significa, però, com expli-
cava recentment Manuel

Cruz a El siglo de Hannah
Arendt (Paidós, 2006), el
retorn dels seus pitjors in-
tèrprets. Em remeto per
justificar-ho al recull de
cinc converses que, amb
edició d’Adelbert Reif i
annex final de Xavier An-
tich, acaba de publicar l’edi-
torial Lleonard Muntaner.

Temàticament aquestes
converses, datades entre el
1964 i el 1975, abasten des
de l’experiència del terror
nacionalsocialista i la parti-
cularitat de ser jueva fins al
paper de la desobediència
civil i els símptomes de crisi
en la democràcia occiden-

tal. La seva lectura ens
ajuda a redescobrir la força
i meticulositat de l’obra i el
pensament d’Arendt i, en
particular, la seva anàlisi
del totalitarisme.

L’aportació de Hannah Arendt,
com explica Xavier Antich
en el valuós annex que
tanca aquest volum, va
més enllà del plany i la de-
núncia del totalitarisme i
ens endinsa en la com-
prensió d’un fenomen que,
encara avui, quan reviuen
els fonamentalismes, ame-
naça de soscavar la dignitat
humana.

Iris Murdoch (Dublín, 1919 - Oxford, 1999). SP

El llegat de Hannah Arendt

Hannah Arendt va analitzar el totalitarisme. SP


