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LLIBRES

IMMA MERINO

William Faulkner, escriptor nord-americà que va recollir la tradició oral per combinar-la amb les
experiències de l’avantguarda literària, va morir ara fa cinquanta anys a la vora del Mississipí,
on havia nascut i viscut

mb una ampolla de bour-
bon i més aviat cap al tard,

William Faulkner compartia
hores amb els vells d’Oxford (el
poble a la vora del Mississipí on
vivia) que li explicaven histò-
ries que, transfigurant-les literà-
riament, li servien d’inspiració
als relats que, dia rere dia, escri-
via als matins. Pouant, doncs,
de la tradició oral, que remet als
orígens de la literatura, i aprofi-
tant a la vegada les experiències
de l’avantguarda literària, que
va fer present en l’ús dels monò-
legs interiors i d’una multiplici-
tat de punts de vista, Faulkner
va convertir-se en el gran narra-
dor del sud dels EUA reflectint
les seves llegendes i les seves fe-
rides, el pes de la culpa pel ra-
cisme, la tensió entre l’home
i la naturalesa i la d’aquesta
amb el progrés.

El comtat real de La-
fayette va transmutar-lo
en l’imaginari Yoknopa-
tawpha, escenari de bona
part de les ficcions d’aquest
escriptor que parla a la hu-
manitat de la fatalitat, del
sofriment i de la compassió,
de la dificultat d’acceptar la
realitat, del pes dels avant-

A

Llegendes i
ferides del sud

passats convertits en fantas-
mes: «Com ens pot sorprendre
que aquest món estigui habitat
principalment pels morts?», va
escriure a Llum d’agost, una de
les seves novel·les fonamentals i
en la qual diversos personatges,
atrapats en pors i odis llarga-
ment covats, semblen condem-
nats a un destí violent i tràgic.

William Faulkner va néixer el
25 de setembre de 1897 a New
Albany, al Mississipí, en una fa-
mília de blancs surenys en un
procés de decadència encetada
després de la guerra de secessió.
Faulkner va abordar la decadèn-
cia de famílies semblants amb el
sentiment que no només era de-
guda a la derrota en la guerra ci-
vil, sinó que en elles hi havia al-
guna cosa podrida. Quan era pe-
tit, la família va instal·lar-se a
prop d’Oxford, on, un cop casat
amb Estelle Oldham l’any 1929,
Faulkner va decidir establir-se
després d’anys de voltar-la estu-
diant i treballant en diversos
oficis (de pintor i carter a perio-
dista a Nova Orleans) i havent-
se allistat a la RAF canadenca en
la I Guerra Mundial, de la qual
va tornar amb una coixesa molt
possiblement simulada que
contribueix a la seva fama de

mentider.
El cas és que Oxford va con-

vertir-se definitivament en casa
seva. A la casa on sempre volia
tornar quan estava a Holly-
wood, que va contractar-lo com
a guionista. A Hollywood s’hi va
sentir estrany i allò que més va
apreciar-hi va ser l’amistat amb
Howard Hawks, per a qui va es-
criure els guions de La gran dor-
mida, a partir de la novel·la de
Raymond Chandler, i de Tenir-
ne o no adaptant una obra de He-
mingway, que no va estar-ne
content.

És immensa la influència lite-
rària de Faulkner, escriptor ten-
dent a les estructures complexes
i les frases subordinades. Pot
costar llegir-lo, però paga la pe-
na. I tant que paga la pena cap-
bussar-se a Llum d’agost, Les pal-
meres salvatges, que posa en rela-
ció dos relats independents
amb el nexe en comú de presen-
tar un individu desbordat per la
naturalesa, Mentre agonitzo, en
què es teixeixen els pensaments
dels familiars d’una dona que
mor mentre la traslladen al seu
lloc d’origen, o les històries de
decadències familiars explica-
des a El brogit i la fúria i Absalom,
absalom!

A Faulkner li agradava
beure i muntar a cavall.
Tant una cosa com l’altra
potser van influir en la se-
va mort als 65 anys esde-
vinguda el 6 de juliol de
1962, poc després d’una
caiguda del cavall. Bevent,
cavalcant i escrivint, als
seus últims anys no es mo-
via d’Oxford. Ni quan van
convidar-lo a la Casa Blan-
ca per distingir-lo com a
escriptor. Va argumentar
que no era un escriptor

professional, sinó
un pagès que
escrivia a es-
tones perdu-
des.

Beure,
cavalcar i
escriure
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William Faulkner, el gran narrador del
sud dels Estats Units, va morir ara fa

cinquanta anys.




