
1528 DE FEBRER DEL 2009

CULTU A

DAVID CASTILLO

Fa gairebé vint anys, Peter
Handke va qualificar John
Berger (Londres, 1926)comel
narrador del “nosaltres”, un

autor que no es podia veure sol sense
acompanyarels seuspersonatges, com
si fos el portaveu dels pobres, dels im-
migrants expulsats a les ciutats. El “Ma-
dame Bovary c’est moi” de Flaubert és
en la seva obra una assemblea vincu-
lant. Berger actua com a representant,
els il·lustra, dibuixa i deixa viure sense
manipulacions perquè el lector els vi-
sualitzi. La seva nova novel·la, D’A a X,
n’és un exemple: una sèrie de cartes
escrites per una noia, A’ida, al seu com-
pany,unguerriller,perdutenunade les
infectes masmorres on els envien els
demòcrates occidentals.

A través de les cartes, precedides
per breus cites ideològiques, Berger
omple d’amor, de poesia, el testimoni
de la noia, els seus records compartits,
els ànims destinats al dissortat com-
pany. Tot sembla presidit per la pietat i
un amor que supera qualsevol condi-
cionant físic. La novel·la és tant el que
es diu com el que no es diu, un suggeri-
ment, una mà estesa cap a la llibertat.

Novament, Berger aplega l’essenci-
alitat poètica de la seva obra a la situa-
ció política mundial. I ho fa des del cos-
tat dels pàries, d’una manera potser no
tan èpica com ho havia fet amb la cèle-
bre G., que li va donar el prestigiós
premi Booker, el ja llunyà 1972. La seva
biografia, associada a un marxisme
obert, llibertari, resulta indissociable
del termecompromís.Ell l’hadutaport
tant per la via de l’art, pel qual va apos-
tar quan es va escapar d’Oxford, com

Cartes a l’amor empresonat

Editorial Laertes ens
proposa dues magnífiques
traduccions des de la seva
col·lecció fantàstica L’Arcà.
Es tracta de La finestra
oberta i altres contes
fantàstics d’humor negre, de
Saki, i El bevedor de vi de
palma, d’Amos Tutuola.

Som davant dos grans
transgressors del seu temps.
Saki, perquè va satiritzar i va
convertir en un símbol la
societat victoriana que va

patir. I el nigerià Tutuola,
perquè va ser un dels
primers escriptors
postcolonials. Tots dos
llibres han estat traduïts i
prologats per Emili Olcina.

Influït per l’animisme
que recorre l’aventura de la
parella de protagonistes d’El
bevedor de vi de palma,
Tutuola fa que els seus
protagonistes busquin un
mort a la Ciutat dels Morts,
a través d’una selva plena

de proves i fantasmes.
L’originalitat de l’escriptor
prové de la combinació dels
relats orals i d’una
imaginació que ha sigut
lloada per figures com els
escriptors nigerians Chinua 
Achebe i el premi Nobel
Wole Soyinka, així com per
Raymond Queneau, que la
va traduir al francès. També
la van saludar el poeta T.S. 
Eliot i el gran escriptor de
contes gal·lès Dylan Thomas,
que va definir el llibre com

“una formidable història
diabòlica”.

Saki, que també havia
conegut el món de les
colònies –havia nascut a
Birmània–, va saber
combinar la intensitat del
conte amb la fascinació
per l’horror i la fantasia. El
resultat són uns artefactes,
que conserven l’esperit rar
de les seves criatures,
unes faules estranyes i
punyents.❋

Literatura estrangera ❚

Maneres diferents de mirar

per la militància des que va ser reclutat
per servir a l’exèrcit britànic en l’ocupa-
ció de Belfast. La seva actitud, decidi-
dament al costat dels oprimits, la deixa
ben palesa: “La meva aversió al poder
polític, sigui de la forma que sigui, de-
mostra que sóc un mal marxista. Intu-
ïtivament, sempre sóc al costat dels do-
minats pel poder”.

L’afirmació és constatable en la seva
obra poètica, narrativa i pictòrica i en
els guions que va escriure per al rea-
litzador Alain Tanner. Ho vam poder
veure en la trilogia formada per Puer-
ca tierra, Una vez en Europa i Lila y
Flag, que com la resta de la seva obra
narrativa ha estat traduïda al castellà
per Alfaguara. El secret de Berger té al-
guna cosa a veure amb els alquimis-
tes. Deia Manuel Rivas que l’escriptor
britànic transformava els lectors. Ho fa
quan ens parla d’art o en l’enfocament
literari: “Els nostres rostres, vida meva,
breus com fotos”. Berger projecta una
mirada profunda sobre la realitat a tra-
vés d’un paisatge, un personatge, una
pintura de Goya o la brillant temeritat
de Jackson Pollock.

D’A a X conté molts ingredients de
la seva millor prosa, els instants poè-
tics, la reflexió sobre el temps sense
que esdevingui òbvia, la passió per la
vida i la inevitable denúncia contra un
estat de coses que s’ha tornat habitu-
al gràcies a la connivència de la nos-
tra societat amb depravats com Bush
i el llepaculs Tony Blair. Des d’un racó
del món, amb l’única arma d’un gra-
pat de poesia, artistes com John Ber-
ger demostren que la resposta enca-
ra és possible. I necessària.❋

RO
BE

RT
RA

M
O

S

L’obra de John Berger comença a ser publicada en català
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