
Quaderns Crema ens ofereix, en pulcra traducció cata-
lana d’Anna Casassas, la versió més completa i
filològicament acurada de què disposem, ara com
ara, de la novel·la de Jan Potocki (llegiu Potoski),
Manuscrit trobat a Saragossa, Barcelona, 2009. Ed-

mund Chojecki va dur a la impremta l’any 1847, a Leipzig,
l’obra original francesa de l’autor perquè la traduïssin al
polonès, i es creia que, els tipògrafs havent acabat la feina,
va perdre’s el manuscrit original. Després, una colla d’edi-
tors van fer tot el possible per reunir els membra disjecta de
l’atzarosa edició d’aquest gran llibre, que el mateix Potocki
havia redactat a batzegades. A l’endemig, Charles Nodier,
Maurice Cousin i el mateix Washington Irving en van pla-
giar jornades senceres. L’any 1958, Roger Caillois va editar
només una quarta part del llibre; i René Radrizzani, a José
Corti, París, va fer-ne una edició més suposadament comple-
ta. La gran novetat és que, ara, els investigadors Rosset i
Triaire, després d’haver remogut els arxius Potocki i mig
món per escreix, han trobat tots els manuscrits originals, en
especial la versió definitiva de l’autor, de 1810. Aquesta
edició, doncs, resulta imprescindible i gloriosa.

De fet, tampoc no s’hauria acabat el món si no hagués
estat així, perquè la novel·la és un aplec de contes o narra-
cions a la manera del Decameró de Boccaccio —d’altres
comparen l’obra a Les mil i una nits—, i si ens falten o
faltessin unes quantes peces del puzzle (aparentment, ja no
en falta cap), o ens manqués el manuscrit francès original,
la cosa no seria gravíssima: llegim sovint edicions de l’An-
tic Testament traduït del grec o del llatí, i no de l’hebreu, i
també ens guanyem la vida eterna.

El Manuscrit..., de fet, té més a veure amb una tradició
literària moderna que amb Xahrazad o Boccaccio. Cervan-
tes és la primera clau per entendre la novel·la de Potocki, i,
així, figura que el seu llibre és un manuscrit trobat per un
oficial de l’exèrcit való, durant la Guerra del Francès, en
una “caseta força ben feta” de Saragossa, igual com al
Quijote figura que el narrador va trobar la continuació de
les aventures només encetades a l’Alcaná de Toledo. L’au-
tor va fer-se traduir el manuscrit de Cide Hamete per un

vailet que sabia àrab,
com Potocki diu que
va traduir al francès
allò trobat a l’Aragó.

Tot plegat un embo-
lic, ben cert, resolt ad-
mirablement pels edi-
tors d’aquesta edició
després de dos segles
de trifulgues. Però no
hauríem d’oblidar que

la història de la literatura, ella mateixa, a mesura que va
progressar entre els clàssics d’Israel, de Grècia i Roma, s’ha
convertit cada cop més en una embrolla: els antics van
deixar tot el que van deixar; els bizantins i els monjos
d’Occident van conservar-ho fins al segle XIV; Petrarca i
els humanistes italians van redescobrir-ho quasi tot; i, a
partir d’aquells segles, la impremta ajudant-hi eficaçment,
ja no hi ha hagut mai més literatura ingènua: tot està
empeltat d’altres obres literàries; tot sona a un déja-vu; tot
és, poc o molt metaficció, com diuen els teòrics: Borges,
Pale Fire, de Nabokov, o les novel·les d’Enrique Vila-Ma-
tas en són tres exemples als nostres dies.

Si va haver-hi confusió en la divulgació d’aquest gran
llibre, també n’hi ha hagut quan els crítics han volgut
determinar a quin gènere pertany. Diuen els uns que es
tracta de “novel·la gòtica”, és a dir, novel·la d’encunya-
ment fantàstic. D’altres remeten a Cervantes i posen l’èmfa-
si en allò que Hegel anomenava el “costat aventura” de
tota obra de ficció: hi passen moltes coses, els esdeveni-
ments s’encadenen prodigiosament els uns amb els altres, i,
com sempre va fer la literatura de gran públic —no sola-
ment els best-sellers dels últims anys—, el lector té ganes de
continuar llegint per veure com es descabdellen les
històries.

Més encara: el llibre té un peu en la literatura de la
Il·lustració —aquesta havia estat la formació de Potocki—,
però en té un altre en la literatura incipient del Romanticis-
me; i és part del mèrit genèric d’aquest llibre el fet que
tracta els episodis més inversemblants o “fantàstics” des
d’una òptica —altra vegada com al Quijote— que obliga el
lector a fer-ne una consideració adés psicològica, adés mo-
ral, adés metafísica. Un passatge d’aquesta versió catalana
ens acosta Potocki, fins i tot, a Edgar Allan Poe i la seva
Philosophy of Composition: “La paraula colpeix l’aire i
l’esperit, actua sobre els sentits i sobre l’ànima. Tot i ser
profans, podeu arribar fàcilment a la conclusió que deu ser
l’autèntic intermediari entre la matèria i les intel·ligències
en tots els ordres. Tot el que us puc dir és que nosaltres
adquiríem cada dia no solament més coneixements, sinó
també un poder nou”. És cert que això ho diu un cabalista
(I.9), però el contingut d’aquestes frases ens permeten asse-
gurar que el Manuscrit... no és una mera novel·la d’aventu-
res: és un dels llibres és importants de la literatura europea
per entendre, com dèiem, com és d’intricada, rica per això
mateix, la història literària dels últims tres o quatre segles

Un cop el complot va ser des-
cobert, les dinàmiques dels
exiliats italians i catalans
continuaran divergint. De
fet, fins i tot els fons que van
recollir-se entre els exiliats
italians en solidaritat amb
els compatriotes detinguts a
Prats de Molló van acabar
en mans d’un infiltrat feixis-
ta. En canvi, entre Macià i
els seus hi havia extesa la
percepció d’un canvi molt
notable. El líder català deia
en una carta escrita des de la
presó mentre esperava el ju-
dici: “No hi ha dubte que la
victòria que hem guanyat és
molt gran i que serà el prelu-
di que assegurarà la definiti-
va”, alhora que afirmava
que “un altre dels aspectes
d’aquesta victòria és que els
catalans, alguns d’ells potser
de bona voluntat i tot, no
acabaven de tenir confiança
en la possibilitat d’una cosa
com la que anàvem a fer, i
que ara n’hi tenen”. Tota
aquesta confiança en el fu-
tur d’un home ja gran que
explicava als francesos que
volia convertir Catalunya en
“la Bèlgica dels Pirineus” i
que no deixava ningú indife-
rent a Catalunya. Un líder
que havia vist frustrada la
seva operació militar, però
que en canvi en sortia re-
forçat des de la perspectiva
política.

dimensió catalana amb la
dimensió americana, per fondre
les respectives ondulacions en un
únic marc universal. Jòdar sacseja
l’oasi català tot passant comptes a
una generació que va començar
confiant en la utopia i ha acabat
resignant-se al realisme de la
gestió agrisada. Amb una mestria
narrativa que no oblida la

implosió de la ironia kafkiana,
Jòdar reconstrueix la més difícil de
les memòries: la del present. A tra-
vés d’escenes molt vives es descriu
la dissolució d’una civilització.
Les cues i els controls a l’aeroport,
la resignada apatia sexual del ma-
trimoni barceloní, el decàleg socio-
liberal d’excomunistes ara reci-
clats, el desmantellament de l’estat
assistencial, amors dilapidats per
imperatius d’estat, l’antic poder ab-
solut d’un home ara moribund i
rosegat pel càncer, l’abús, la tortu-
ra, el Vietnam, l’atemptat de les
Torres Bessones, Bush, Obama, el
revers immoral de les oenagés i del
mestissatge cultural..., totes aques-

tes escenes conflueixen en el
desguàs de la portentosa espiral
crítica d’una genuïna novel·la
d’idees que exposa estremidora-
ment les bases d’una civilització
crepuscular, capaç de proveir “una
moral sense moral” i de desitjar
“la felicitat com una forma d’infeli-
citat”. En una solució de tanca-
ment, buscador i buscat coinci-
deixen: l’espectre d’en Jack
quadrarà tots els destins d’una pa-
rella, que, al seu torn, descobreix
la pròpia atrocitat tot inspeccio-
nant les atrocitats de l’altra pare-
lla. És la potència de les grans no-
vel·les: caiguda i elevació, tot en
un sol pas.

“Per fi tenim una edició

fiable del ‘Manuscrit trobat

a Saragossa”

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Els laberints de Potocki
JORDI LLOVET

L’atemptat de l’11-S és una
de les escenes que en la
novel·la de Jòdar il·lustra la
seva tesi d’una societat
occidental crepuscular.

Caricatures de Francesc Macià durant el judici dels fets de Prats de Molló.
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