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SERGI SÁNCHEZ

NOVEL.LA TRADUÏDA

«L’art és l’única manera possible de
dir la veritat, almenys per a boques
com la meva». Aquesta cita de Brow-
ning, dita al cap de poques pàgines
de començar Lo que arraiga en el hueso
pel biògraf del col.leccionista d’art
Francis Cornish, sembla definir les
intencions del canadenc Robertson
Davies al recrear la rabelaisiana vida
d’un home que, fent gala de la seva
mercurial intel.ligència, va mentir,
va espiar i va falsificar en nom del
seu particular codi d’honor.

És curiós que, sent el protagonista
un dotat imitador d’obres d’art, Da-
vies defensi l’art com a mèdium per
dir la veritat, perquè la veritat, ve a
dir-nos, no és res més que una boni-
ca mentida. Per això el brillant re-
curs que converteix en narradors i

comentaristes un àngel i un daimon
sigui més que una divertida ocur-
rència: la vida de tots nosaltres, com
la literatura, és una broma dels
déus.

MÀGIA I IRONIA / La intervenció del
món màgic, del que es regeix per les
lleis del que és invisible, reapareix
en aquesta obra que salta del Dic-
kens realista al relat còmic. Amb
prou feines es noten els canvis de re-
gistre, perquè Davies afavoreix la fu-
sió amb una prosa sempre irònica
que invoca personatges d’altres no-
vel.les seves i aspira a ser novel.la
idealista. Diguem que en el seu dis-
curs sobre l’art prefereix el figuratiu
abans que l’abstracte, i l’art com a
font de «consol i exaltació» que com
a negoci: quan Picasso, a l’entrevista
amb Papini a El libro negro, reconeix
que els grans van ser Giotto, Tiziano
i Rembrandt, i ell només entreté les

masses, Cornish continua pensant
que, en algun lloc, els verdaders ar-
tistes existeixen, i no pinten per di-
ners.

Lo que arraiga en el hueso té tot el
que va convertir en èxit El cinquè en
joc: una trama impossible de resu-
mir en 10 folis (no és estrany que
sempre s’associï Davies amb John Ir-
ving), una sobredosi d’informació de
tots els hàbits i colors (d’un curs
d’astrologia saturnina a un altre so-
bre l’art d’embalsamar) i la creació
d’un personatge seductor i volup-
tuós, que complementa la seva atza-
rosa vida amb totes les que es va tro-
bant pel camí, component així un
quadro cubista que, per descomptat,
ha nascut per entretenir tots aquells
que estimen la paraula escrita. H
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Un equip, un país
John Carlin relata com Mandela va unir blancs i negres al voltant del rugbi
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33 Nelson Mandela entrega la copa del món a François Pienaar.
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Una broma dels déus
Brillant segona part de la ‘Trilogía de Cornish’, de Robertson Davies
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El llibre de la setmana. El periodista John Carlin
narra una faula real, la conversió de la selecció de
rugbi sud-africana de símbol de l’apartheid a em-
blema d’un país multicolor. Clint Eastwood portarà

el llibre a la pantalla, però no fa falta esperar al film
per reviure el clímax emocional de la història: entri
a Youtube i vegi els Springbooks cantant l’antic
himne negre, el Nkosi sikelele Afrika.

E
ls aficionats al rugbi sabem
que no hi ha cap altre esport
amb el mateix caràcter èpic.
Cada partit, per dur que si-

gui, deixa algun detall memorable,
sovint tota una col.lecció. Pot ser per
un llançament del joc o per la sim-
ple entrega dels jugadors. ¿Quin és
el secret d’aquesta passió? Jo crec
que és per la seva democràcia. En un
equip de rugbi hi cap tothom, des
de l’arrière espigat fins al gegant fan-
farró de la segona línia, des del pilier
rabassut com un toro fins a l’ala es-
munyedís com una anguila. Tots i
cadascun dels jugadors, des de la se-
va singularitat, aporten el mateix sa-
crifici al joc.

ÈPICA, ESPORT I POLÍTICA / Aquest es-
perit de sacrifici col.lectiu i el to èpic
estan molt presents a les pàgines
d’aquest llibre del periodista John
Carlin, encara que El factor humà és
molt més que un llibre de rugbi. Es
tracta d’un reportatge sobre Nelson
Mandela i el seu paper essencial en
la lluita per la igualtat entre la po-
blació de Sud-àfrica. Passa que
aquest procés va tenir un punt cul-
minant en la final del mundial de
rugbi del 1995, jugada a Sud-àfrica i
que va enfrontar l’equip nacional
–els Springboks– contra Nova Zelan-
da, els millors del món.

Un any abans, Mandela s’havia
convertit en president després de les
primeres eleccions democràtiques

lliures, però Sud-àfrica era molt
lluny de ser una nació unida. La se-
lecció nacional havia estat sempre
l’equip dels afrikaners, els blancs. El
1993, amb l’abolició gradual de l’a-
partheid, les seleccions de Sud-àfrica
havien deixat d’estar vetades en
competicions internacionals. Man-
dela va comprendre llavors que una
Copa del Món, jugada a més al seu
país, era una oportunitat d’or per

unir la gent.
Amb aquest teló de fons, El factor

humà reflecteix sobretot la capacitat
de seducció política i humana de
Nelson Mandela. En els primers
capítols, John Carlin ens dóna el
context en què es movia el líder: la
manera com va conquistar els
polítics que durant anys l’havien
mantingut a la presó, i com a poc a
poc, amb el lema un equip, un país, va

aconseguir que el rugbi –«l’opi de
l’apartheid»– es convertís en una
atracció compartida.

Carlin és brillant quan trasllada a
la seva prosa l’emoció d’aquell gran
dia. A mesura que s’acosta el partit,
el seu estil periodístic guanya en in-
tensitat i es torna més trepidant. De-
vorem les pàgines. Sempre amb
Mandela com a centre del relat, el
lector coneix cada detall del que va
passar. Sabem, per exemple, qui el
va convèncer perquè portés la gorra
i la samarreta dels Springboks, una
decisió simbòlica, o bé com ell ma-
teix va animar els seus jugadors
abans del partit i va minar la moral
d’aquell gran jugador neozelandès
que era Jonah Lomu.

La final no va oferir un gran joc
de rugbi. No hi va haver cap assaig,
tots els punts van ser de cop de càs-
tig o de drop, i Sud-àfrica va guanyar
15-12. Carlin ens mostra que la gran-
desa d’aquella tarda, el seu caràcter
èpic i històric, ja l’havia forjat abans
Nelson Mandela. L’estadi sencer,
blancs i negres, va respondre al seu
envit corejant el seu nom: «¡Nelson!
¡Nelson! ¡Nelson!» I des d’allà a tot el
país. Allà va començar a canviar la
història de Sud-àfrica. El 2007, els
Springboks van tornar a guanyar el
Mundial. En l’alineació va brillar un
extrem ràpid i elàstic, Bryan Haba-
na. Era negre, com alguns dels seus
companys. H

3 EL FACTOR HUMÀ
EL FACTOR HUMANO
John Carlin. Trad. Pere Núñez / M. L.
Fernández Tapia. La Campana / Seix
Barral. 374 / 320 p. 20 / 19 A

Alguns llibres, poquíssims, tenen
la capacitat de perforar la cons-
ciència per redescobrir-li al lector
l’oblidat drama de la vida quoti-
diana. No són una festa, però són
pura veritat perquè, com la tra-
gèdia, desemmascaren la fal.làcia
que és la plàcida existència de les
coses reals. És el cas d’aquests Die-
taris 1984-1989 de Sándor Márai,
esclat terminal d’un diamant en
la foscor.

El novel.lista hongarès els va
escriure quan feia més de tres
dècades que estava exiliat, en l’es-
tació final d’un desterrament que
va tenir San Diego com a últim
destí. La ciutat californiana, per
on arrossegava la vellesa («aquest
caminar trontollós, gairebé a les
palpentes, a punt de caure a cada
moment...»), anava configurant-se
en un no-lloc que feia que Márai
se sentís com un expulsat del pre-
sent. En aquest ambient, l’home
que tenia l’esperit de la liquidada
burgesia centreeuropea descobria
com la mort l’assetjava. Dona,
germans, el seu fillol, els escrip-
tors de la seva generació. La seva
agenda era un directori de la
mort, i a casa, llegint de matina-
da, la mirava de front: «La proxi-
mitat de la mort, més que no pro-
vocar desgana, dóna forces a la
consciència». És aquesta lucidesa
la que dictaria les entrades d’un
diari de final corprenedor. Márai,
que no temia la mort però sí la
decrepitud, va comprar una ar-
ma i va aprendre a usar-la. El va
escriure i es va matar. H
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