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En escasses ocasions el dolor
i l’angoixa poden adquirir
una bellesa de la magnitud
que trobem en l’obra de

Thomas Bernhard. Des dels diferents
gèneres que va conrear, la poesia, el
teatre, la narrativa breu i la novel·la, els
cinc relats autobiogràfics enlluernen
perquè són un compendi de tota la
resta. Aquí, Bernhard ens va fer retor-
çar-nos en un clima de decrepitud
moral com si estiguéssim dins un qua-
dre de Bacon. L’escriptor evoca la jo-
ventut, el nacionalsocialisme, els bom-
bardejos, la guerra, l’escola, la família,
la postguerra, el catolicisme com una
xacra continuadora de la repressió
nazi i la derrota. Una derrota en dife-
rents àmbits experimentada per un
jove que va en sentit contrari, com ho
constata en la cita de Montaigne d’El
soterrani: “Tot és moviment irregular
i continu, sense guia i sense objectiu”.

La mallorquina Edicions del Salobre
ens presenta el segon lliurament de la
pentalogia autobiogràfica, El soterra-
ni, iniciada fa uns mesos amb L’origen,
en traducció, així mateix, de Clara For-
mosa. Aquesta edició coincideix amb
la realitzadaperAnagramadelscinc re-
lats autobiogràfics en un sol volum de
la versió del traductor i biògraf de
Bernhard Miguel Sáenz. Precisament
ell signaelpròlegde la reedicióconjun-
ta i diu coses molt sàvies, com el feno-
men que va significar als vuitanta el
descobriment de Bernhard, a més de
recordar les paraules d’Ingeborg Bach-
mann després de la lectura de la prosa
de l’escriptordeSalzburg: “Durantanys
enshempreguntatquinaspecte tindria
el Nou. Aquí tenim el Nou”. Sáenz inci-
deix en les investigacions de Louis Hu-
guet, de la Universitat de Perpinyà, que
va concloure que la pentalogia és tan
novel·lesca com autobiogràfica. Fet

Bernhard,
en sentit
contrari

Ningú no reconeixerà en
aquests temps de crisi el
paper de les petites
editorials en el
descobriment de nous
autors, en la pervivència
de la poesia més enllà dels
premis i en la traducció de
clàssics en edicions més
que dignes. No faré llistes
per no deixar-me ningú a
la memòria del PC o USB,
però posaré un exemple:
Riurau Editors, que han
presentat Faust, de Goethe,

en traducció de Jaume 
Ortolà i presentació de
Guillem Calaforra, i Michael
Kohlhaas, de Heinrich von 
Kleist, en traducció, així
mateix, de Jaume Ortolà. A
la solapa dels seus llibres
fan una declaració de
principis sobre la qualitat:
“Oferir als lectors més
exigents versions
excel·lents d’obres de la
literatura universal”. I
afegeixen com a colofó:
“Només la satisfacció dels

lectors ens podrà dir si ens
hem acostat una mica al
nostre ideal”. Esperem que
es produeixi.

Fa temps que els
idealismes van quedar
enrere a la primera línia de
la nostra cultura, però
resulta estimulant que algú
aposti encara per autors
com Goethe i Kleist
després de l’enfonsament
de tants segells i l’ascensió
de la saltsitxa.

No cal afegir res sobre
Goethe, un dels grans
llegats de la història de la
humanitat, però
m’agradaria insistir en la
lectura de Michael
Kohlhaas, una novel·la breu
sobre abusos i venjances
durant l’Alemanya de Luter.
Ortolà recorda al pròleg la
frase de Stephen Vizinczey,
que que va definir Kleist
com “la prosa més ràpida
mai escrita”. Ràpida per
llegir-la lentament.❋

Literatura estrangera ❚

Clàssics i editors independents

pital psiquiàtric pròxim, el jove apre-
nent es forma en companyia de la gent
necessitada.Així el relat, tot i serd’inici-
ació, mostra una maduresa més gran
que els de Joseph Roth, per esmentar-
ne un precedent. Malgrat el pòsit de-
priment de la història, la manera d’ex-
plicar-la i la bellesa poètica que conté
ens omple del vitalisme que podríem
haver sentit en la lectura de Knut Han-
sum,HenryMillero JeanGenet.Nocrec
que la comparació amb Samuel Bec-
kett sigui pertinent.

De bon començament, el jove ens
diu que havia tingut dues oportunitats
de suïcidar-se i/o deixar l’institut, cosa
que el faria decidir-se per entrar a tre-
ballar. L’institut a què es refereix és el
mateix del d’un mestre que va interpo-
sar una querella per difamació per les
comparacions que Bernhard realitza-
va entre l’educació nacionalsocialista i
la catòlica. Si hagués viscut al nostre
país hauria degustat els plaers del na-
cionalcatolicisme, la croada i totes les
benediccions que els catòlics varen fer
al general Franco. No sé si aquí l’Audi-
ència de Salzburg podria haver dictat
una sentència similar, però el cert és
que Bernhard els va deixar ben retra-
tats, pels segles dels segles.

Potser per la brevetat i condensació
del text, potser per l’estil, potser per la
quantitat i amenitat de les anècdotes
que s’expliquen, El soterrani és una
obra mestra indiscutible, un dels nom-
brosos clàssics que va signar l’escriptor
austríac: “Vaig tenir la idea d’interrom-
pre el camí que ja havia recorregut
molts anys amb estupidesa malaltissa
i manca de fantasia, i en el qual m’ha-
vien posat els meus educadors amb
una ambició melancòlica, i vaig girar
cua ivaig tornarcorrentper laReichen-
haller Strasse, primer només tornant,
sense saber on tornava”.❋
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que corrobora que el narrador parlés
dels llibres com a biografia i no autobi-
ografia. Una prova és al final d’El soter-
rani, quan assegura que si no hagués
passat tot el que havia passat ho hau-
ria inventat i el resultat hauria sigut el
mateix: “Aixequem el cap i creiem que
hem de dir la veritat o la veritat apa-
rent, i el tornem a abaixar”.

El soterrani recull els anys d’adoles-
cència d’un estudiant de batxillerat,
que es decideix a deixar enrere la for-
mació i demanar feina a la botiga de
queviures del senyor Podlaha. En un
barri dels afores de Salzburg, profun-
dament abatut per la misèria i l’estra-
perlo, amb la companyia habitual de
borratxos, pobres i habitants d’un hos-


