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El 9 de juny del 1870 moria Char-
les Dickens. Tenia seixanta-vuit 
anys. Abans de desplomar-se i 
caure a terra per sempre més, 
havia estat treballant en el que 
seria a la fi una novel·la inacaba-
da, El misteri d’Edwin Drood. Cu-
riosament, l’últim passatge que va 
redactar aquell dia comença 
essent un cant a la llum que s’o-
bre: “Un matí lluminós s’alça sobre 
la vella ciutat...”, paraules darreres 
que fan desplaçar-nos en el temps 
de forma inevitable, fins a trobar-
nos aquella frase inicial amb què 
començava el seu primicer llibre 
Els papers pòstums del club 
Pickwick: “El primer raig de llum 
que il·lumina la foscor, i converteix 
en un esclat enlluernador aquella 

obscuritat en què semblava immer-
sa la història...” Charley tenia 
aleshores vint-i-cinc anys. Entre-
mig d’aquestes dues llums es-
plendoroses hi ha la vida dissolta 
en quinze novel·les immortals que 
fan de Dickens un escriptor per a 
l’eternitat. Així, d’aquesta forma 
tan literària, es completava el 
cercle de la seva existència, en-
llaçant la primera novel·la i l’úl-
tima, esportellant la història hu-
mana i literària a través d’una 
llum que segueix i seguirà cre-
man t e t e rnament . Char l e s 
Dickens moria, i el cercle de la 
vida acabava per tancar-se, tal 
com intuïa i havia deixat escrit a 
Història de dues ciutats: “A mida 
que em vaig acostant al final, cami-

no en cercle, més pròxim cada ve-
gada al meu principi.” 
  Aquest principi esplendorós, 
anomenat Charles Dickens, va 
néixer el 7 de febrer del 1812 en 
un barri dels afores de la capital, 
a la localitat de Portsmouth. L’es-
criptor va passar la major part de 
la seva infantesa fora de Londres. 
De fet, hi va arribar quan tenia 
nou anys per reunir-se amb els 
seus pares, que obligats a tornar a 
la capital per qüestions laborals 
varen deixar-lo tres mesos a casa 
de William Giles, el director de 
l’escola on Charles estudiava, a 
Chatham. Passats els mesos, el 
retrobament domèstic a Londres 
va suposar una commoció terri-
ble per a Dickens, bàsicament pel 
fet de trobar-se tota la família 
entaforada en una diminuta man-
sarda a Camden Town, un dels 
carrers més pestilents i pobres de 
la ciutat. La causa d’aquesta si-
tuació miserable no era altra que 
els deutes constants adquirits pel 
seu pare. John Dickens era un 
home de bona posició, tendre i 
afectuós, un pic beverri, balafia-
dor, molt divertit i xerraire, però 
tan somniador com incapaç de 
mantenir amb decència i sense 
penúries la nombrosa família. 
Comprava a rampellades capricis 
totalment absurds, i s’endeutava 
de forma irreprimible, amb una 
tenacitat desesperant. I tanmateix, 
l’amor de Charles pel seu pare 
fou sempre d’una generositat i 
fidelitat inalterables. Anys més 
tard, quan el seu fill ja era un 
novel·lista ben remunerat i famós, 
John Dickens es presentava sovint 
davant dels editors demanant di-
ners en nom de Charles, signant 
pagarés a mansalva i falsificant, si 
calia, la firma del fill. Dickens mai 
va saber com refrenar-lo, i alguns 
dels seus personatges estan for-
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tament impregnats d’aquest en-
cantador i desesperant pater fami-
lias. Quan Charles tenia 12 anys, el 
febrer de 1824, el seu pare va ser 
arrestat per impagaments, i tancat 
a la presó de Marshalsea. Aquest 
fet va causar un greu i compren-
sible daltabaix familiar. A casa 
dels Dickens el menjar va co-
mençar a ser escàs. Tant és així 
que es varen veure obligats a mal-
vendre quasi tot el mobiliari; fins i 
tot els llibres del petit Charles. 
Donada la situació desesperada, 
els seus pares van decidir posar el 
noi a treballar, per sis xílings a la 
setmana, i durant sis mesos, amb 
un cosí que fabricava betum, a 
l’interior d’un local vell i atrotinat, 
infestat de rates i brutícia, al cos-
tat del riu. Charles Dickens es pas-
sava hores i hores enganxant eti-
quetes en pots de vidre, en com-
panyia d’altres nois que se’n bur-
laven sovint, bàsicament per la 
distinció de la seva vestimenta, 
que no lligava gens amb aquell 
ambient infecte. L’anomenaven el 
senyoret. Entretant, a l’altra banda 
de la finestra, la gent es divertia 
tot admirant la destresa i velocitat 
d’aquelles criatures treballant a 
escarada, com si fossin micos en-
sinistrats en un espectacle de fira. 
Com és natural Charles se sentia 
molt humiliat, sense comprendre 
què dimonis havia passat, com ni 
per què havia deixat de ser un 
estudiant brillant i ben alimentat 
per anar a petar dins aquella 
fàbrica pestilent i miserable. Si ell 
era el fill del senyor John Dickens, 
un home que treballava per a la 
poderosa Marina Reial britànica, 
guanyava bons diners i tenia un 
càrrec de responsabilitat! Si l’únic 
que volia era continuar els estudis 
abandonats! Mentrestant, la resta 
de la família es va traslladar a la 
presó per estar a prop del pare. 
Charles, que treballava a la vora, 
hi anava als vespres, acabada la 
feina, per poder esmorzar amb 
ells l’endemà. S’avergonyia tant de 
la seva situació que mai va perme-
tre a ningú que l’acompanyés fins 
a Marshalsea, no volia que el 

veiessin entrar en aquell dipòsit 
degradant. Tanmateix, al mes de 
maig, la fortuna els va somriure. 
John Dickens va rebre una herèn-
cia, va saldar els deutes i va poder 
abandonar la presó. Però, incom-
prensiblement, va deixar que el 
noi seguís treballant en aquell 
magatzem detestable. Fins que un 

dia, mentre feia una passejada a la 
vora del riu, John Dickens va to-
par de morros amb la fàbrica de 
betum. Hi havia una munió de 
gent agrupada que xisclava i es 
partia de riure, miraven alguna 
cosa que els fascinava. Entusias-
mat i encuriosit s’hi va acostar, va 
enganxar els narius a la finestra, i 
va quedar blanc veient com aquell 
fill seu era l’actor protagonista del 
degradant i lamentable espectacle 
infantil. Horroritzat i avergonyit, 
va treure Charles ràpidament d’a-
quell antre per enviar-lo de nou a 
l’escola. Explico això perquè 
aquestes experiències van causar 
una impressió tan profunda i do-
lorosa en l’escriptor que sempre 
va patir-ne les seqüeles, com que-
da ben palès en algunes de les 
formidables novel·les que ens va 
deixar. Dickens mai va compren-
dre com el seu estimat pare havia 
pogut col·locar-lo en una situació 
tan vexant com aquella. Tampoc 
perdonaria mai la seva mare, que 
insistia a John perquè deixés el 
petit Charles treballant en aquell 

catau horripilant. D’aquesta ma-
nera es pot comprendre part fo-
namental de la temàtica literària 
dickensiana, que no és altra cosa 
que un intent de digerir i explicar-
se aquests cops feridors rebuts 
durant la infantesa, tan opressius, 
miserables i humiliants. D’aquí 
l’obsessió de Dickens pels deshere-
tats i la infància, els diners i el 
valor de tenir un bon nom de fa-
mília, ítems que impregnen tota la 
seva narrativa. En moltes obres de 
Dickens l’edat petita va sempre 
unida a una sensació de terror 
sobrevingut i de por irracional, 
com si la realitat del món que 
manegen els homes resultés for-
tament amenaçadora. En les seves 
novel·les hi ha un mirar constant 
cap a aquest món, veient els nens 
com a víctimes d’aquesta realitat 
feta pels adults. De vegades, els 
infants esdevenen éssers apartats i 
estranyament obligats a mantenir-
se fora d’aquest univers tan inti-
midador que els volta. Per això, 
quan llegim Dickens ens queda la 
imatge del nen que actua com a 
ressort punxant de la nostra cons-
ciència, perquè l’autor enfonsa les 
arrels en algun estat profunda-
ment humà, més enllà del fet pre-
cís sentimental. És inevitable, 
quan ens posem a llegir Dickens, 
de crear-hi una relació personal. 
Un cert nombre dels seus perso-
natges acaben acompanyant-nos 
per sempre, com si d’alguna ma-
nera hi reconeguéssim, almenys 
en algun plec revelador i íntim, la 
seva imperible humanitat. Sovint, 
amb les novel·les de Dickens, te-
nim la sensació que la vida ha 
estat copsada.

La màgia verbal de Charles 
Dickens

Probablement, després de Shakes-
peare, Dickens és l’escriptor que 
crea la constel·lació humana més 
vasta i variada, d’una gran i pro-
funda complexitat. També és el 
més sorprenent, en el sentit que 
vincula d’una manera natural la 
vida personal i l’obra, com si fos-
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sin fets indissociables. Sovint s’es-
colen, en la seva ficció, successos 
reals de la pròpia vida, però alho-
ra és capaç d’embolcallar aques-
tes vivències en un món simbòlic 
a bastament més ampli, fins a fer-
ne una imatge extraordinària i 
viva del seu temps. La narrativa de 
Dickens conforma un llarg i ri-
quíssim recorregut estilístic que 
avança constant. De vegades, la 
inspiració i l’ampul·lositat d’a-
quest estil personal el porten a 
descuidar les subtileses de la sin-
taxi, però la seva vivacitat i el seu 
traç són inigualables. A mida que 
va escrivint les seves novel·les hi 
trobem una estructura narrativa 
més elaborada, un enteniment 
molt més clar, i una visió pròpia 
del món, amb tal perspicàcia que 
rebutja certes elaboracions efec-
tistes, malgrat la gràcia i l’enginy 
que aquestes poguessin tenir. És 
cert que de vegades les seves 
obres respiren i s’envolten d’un 
remarcat sentimentalisme, però la 
sensibleria que apreciem en esce-
nes puntuals sembla tenir un co-
rrelat pertorbador en la seva vida 
íntima. Tampoc podem oblidar el 
sentit de l’època, ni les formes que 
exigia el fulletó en les publica-
cions per entregues periòdiques. 
Tanmateix, res pot entorpir la seva 
màgia verbal, ni el meravellós 
humor paròdic, a cops tan divertit 
i grotesc, ni tampoc l’eloqüent 
ironia. Dickens és un gran mora-
lista i excel·lent narrador, però on 
resulta de veritat excepcional és 
en la seva portentosa imaginació, 
en la descripció de personatges i 
situacions concretes, que són 
realment inoblidables. En això és 
únic, i especial. Com també en el 
seu sentit de la compassió, i la 
seva pietat en les paraules, que 
sovint causen un afecte íntim i 
trencadís. Cosa que fa plantejar-
nos si Dickens era o no era un 
ésser religiós. Probablement ho 
era, atès que sentia una atracció 
especial pel Nou Testament, ma-
nual popular que, de fet, consti-
tuïa el nucli dogmàtic de l’època 
victoriana. Per Dickens era el mi-
llor llibre mai hagut. Ara bé, no 

deixa de sorprendre que en les 
obres no hi hagi personatges 
guiats únicament per motivacions 
cristianes salvadores. A més, els 
temples que descriu en les narra-
cions els caracteritza més com 
recintes empolsegats que esbom-
ben rituals buits de contingut que 
com espais de salvació divina. Més 
i tot, quan menciona clergues i 
capellans és més aviat per ridicu-
litzar-los que per elevar la seva 
ànima al púlpit. Es dóna d’aquesta 
manera una paradoxa fenomenal 
entre algunes manifestacions pú-
bliques, a favor de les virtuts cris-
tianes, i un total desinterès vers les 
institucions i els seus represen-
tants. Cosa aquesta que fa pensar 
que les seves creences, al cap i a 
la fi, més que heretades o integra-
des a una doctrina concreta, ve-
nien poderosament determinades 
per una visió personal del món. 
En definitiva, la impressió és que 
era un home que només creia en 
ell mateix, de tal manera que, en 
aquest sentit, la seva religiositat 
esdevé un acte de fe incommen-
surable. 

Teatralitat

La teatralitat és un aspecte fona-
mental en la seva escriptura i per-
sonalitat. Dickens imprimeix a la 

prosa l’habitud lliure i espontània 
de la parla popular de l’època, 
una forma de narrar les coses gai-
rebé gesticulant, com si fos un 
conversar sorgit espontàniament 
amb el públic, compartint amb 
aquest una mena d’estranya inti-
mitat. Per això les seves novel·les 
poden ser llegides en veu alta i 
per tothom, perquè el dring de les 
frases transmet una sorprenent 
naturalitat. I és que Dickens ado-
rava el teatre. Era un gran actor. 
Fins i tot va muntar una compa-
nyia estable, Amateurs Players, per 
exhibir aquesta noble i encanta-
dora habilitat. Gran part del talent 
dramàtic de l’escriptor ja venia 
donat per la seva forma de ser. El 
seu gust per les imitacions, el seu 
humor corrosiu i la gràcia i capa-
citat de riure’s d’ell mateix són 
aspectes molt celebrats i recone-
guts. En una ocasió, el seu amic, 
l’assagista i historiador Thomas 
Carlyle, va assistir a una d’aquelles 
lectures dramatitzades tan popu-
lars que Dickens oferia; en con-
cret era una recitació de la diver-
tida escena de Samuel Pickwick al 
judici. Una vegada acabat l’espec-
tacle, tot prenent una copa de 
conyac al camerino amb Dickens, 
Carlyle li va dir: “Charley, en aquest 
cap teu hi portes l’elenc complet 
d’una companyia de teatre.”
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Filantropia

Així mateix, és admirable desco-
brir com un home ric i famós 
com Dickens anava de la mà dels 
diferents moviments socials, sem-
pre preocupat pels més desfavo-
rits. En certa manera ell va obrir 
les portes del món a aquells que 
ja hi vivien, i mai es va alinear al 
costat dels governants adinerats i 
mandataris; fins i tot va crear un 
setmanari de caire reivindicatiu i 
social, Weekly Miscellany of General 
Literature, el propòsit del qual 
s’expressava així: “Per ajudar aixe-
car-se a aquells que hagin caigut i 
contribuir al millorament de la nos-
tra condició social com a poble. Mi-
llorar en matèria de sanejament, 
educació i vivenda. Millorar les con-
dicions de vida del poble anglès.” 
L’obra de tot gran artista no és 
mai aliena al món que el rodeja. 
Tan extraordinari i sorprenent, o 
encara més, resulta descobrir que 
el geni de Dickens no es repeteix 
mai, cada novel·la és una cerca 
nova literària sensacional, però 
també humana. Quants podien o 
sabien apreciar el valor humà i 
literari de Charles Dickens a la 

seva pròpia època? Potser Marx 
quan va comentar a Engels que 
“Dickens ha proclamat més veritats 
de calat social i polític que tots els 
professionals de la política, agitadors 
i moralistes junts? Potser Trollope 
quan anomenava Dickens “el 
senyor del sentir popular”? Potser 
Ruskin quan va definir Dickens 
com “l’escriptor d’una classe social, 
l’historiador i representant d’un dels 
molts estrats que configuren la nos-
tra jerarquia social”? És per això 
que la seva obra té un enorme 
interès, per aquest sentit de totali-
tat que desplega, per la vida inces-
sant i creixent d’un pensament 
que s’il·lumina i encercla cada 
racó on l’existència batega. 
  Victorià de cap a peus, Dickens 
va ser un intel·lectual autodidacte 
i genuí, un dels grans humoristes 
universals, un profeta del saber 
familiar, capaç d’inventar nous 
gèneres, com és la novel·la de 
grup social. Fou el gran cronista 
del seu temps i, amb una ment 
preclara, va saber mantenir les 
distàncies, cosa que li va permetre 
retratar l’ànima entera del poble 
anglès (el caràcter, els costums, 
l’humor, el clima, la melangia...), 

amb una especial afecció a la rea-
litat, i una visió culminant i es-
plendorosa. Va elevar el seu ima-
ginari a categoria de mite, amb 
una percepció del món integral, 
encarnant com ningú l’esperit 
d’una època. El seu talent imagi-
natiu era excepcional. No hi ha 
cap novel·lista del segle XIX que 
pugui superar Dickens en riquesa 
inventiva. I parodiant Nabokov 
direm també que senzillament, 
hem de rendir-nos davant la màgia 
verbal de l’escriptor.

Els papers pòstums del Club Pickwick és la primera 
novel·la de l’escriptor, i una encantadora i divertidís-
sima meravella, on l’autor desferma tot el seu grotesc 
i sensacional sentit de l’humor. A més, aquesta obra 
única ja conté implícita tota la temàtica que desple-
garà l’autor en avant. És la novel·la que col·loca Char-
les Dickens com un dels grans humoristes universals. 
Us la recomano vivament. Mai oblidareu les aventu-
res del Club, Samuel Pickwick i el seu criat Sam We-
ller. Ara bé, com que és gairebé impossible trobar 
l’ancestral monument a la llengua que és la glossa 
noucentista que va parir Josep Carner, m’inclino per 
la nova i clarivident versió que acaba de publicar, la 
primera des de l’any 1934, l’editorial AContravent i 
Traduccions Inèdites. Em refereixo a la fidel traduc-
ció de Miquel Casacuberta. Segurament aquesta és la 
millor manera d’arribar i apropar-se a Dickens. Tam-
bé hi ha la versió castellana de José Mª Valverde, que 
ha editat de meravella Mondadori. Ambdues exhibei-
xen les fantàstiques il·lustracions originals de Robert 

Seymour i Phiz. Parlant de Carner, no us podeu pas 
estalviar les versions personalíssimes que va fer de 
David Copperfield, novel·la gairebé autobiogràfica, i 
Grans esperances, una obra mestra absoluta on l’autor 
tracta de conjurar les empremtes del passat. Sempre 
que us agradi aquell deliciós llenguatge noucentista, 
és clar. Tinc debilitat per la recent publicació que ha 
tret l’editorial Alba de La pequeña Dorrit, on Dickens 
retrata l’experiència penal de la seva infantesa. És un 
Dickens subversiu que satiritza sense contemplacions 
la societat victoriana. I no podem deixar de banda La 
tienda de antigüedades, esplèndidament editada per 
Nocturna, amb les il·lustracions originals de George 
Cattermole i Hablot K. Browne, on se’ns conta la 
història de la petita òrfena Nell Trent i el seu avi, en 
mans del malvat nan deforme, batejat com Daniel 
Quilp. Un viatge magistral travessant la miserable 
Anglaterra victoriana. Tampoc podem oblidar la da-
rrera novel·la que Dickens va poder terminar, Nuestro 
amigo común (Mondadori), sens dubte una altra obra 

LECTURES RECOMANADES, PETITES JOIES I MANCANCES INEXPLICABLES
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extraordinària, la preferida d’Italo Calvino, un expo-
nent del pessimisme dickensià, però amb un virtuo-
sisme imaginatiu i literari enlluernador. En fi, com 
que s’han de llegir totes em despenjaré dient la que 
prefereixo, deixant a banda Els papers pòstums del 
Club Pickwick com un món a part. És la meravellosa 
i magistral El Casalot, editada en grau d’excel·lència 
per Destino i traduïda perfectament per Xavier 
Pàmies. La imatgeria metafòrica, profunda i miste-

riosa d’aquesta obra, barreja de sàtira, intriga poli-
cial i tragèdia, la converteix en un esclat fulgurant i 
delicat d’autèntica màgia: per la boira, pel cas Jardy-
ce i Jardayce, pel Tribunal de la Cancelleria, per la 
vida dels orfes Ada Clare, Richard Carstone i Esther 
Summerson, pel primer detectiu de la literatura, 
Snagsby, i pel cor grandiós de John Jarndyce...; en fi, 
és la vida palpitant i la pura imaginació escrita. Una 
experiència aclaparadora, inesborrable.
  A banda d’aquestes obres mestres, i aprofitant el 
bicentenari de l’escriptor, han aparegut unes petites 
joies literàries que acaben conformant una bibliote-
ca dickensiana quasi ideal. Em refereixo a l’estoig de 
luxe que ha editat Edhasa, i que conté cinc dels es-
tremidors Cuentos de Navidad, amb les encantadores 
il·lustracions originals. D’altra banda, l’editorial Peri-
férica acaba d’editar una novel·leta deliciosa, La 
declaración de George Silverman, un relat en primera 
persona d’un nen afamat i pobre que viu en un sote-
rrani fins que perd els pares i surt a la llum. Les im-
pactants il·lustracions de Ricardo Calvo deixen parat. 
I tenim a l’abast unes sensacionals històries de fan-
tasmes, un gènere que fascinava Dickens i que va 
conrear de forma admirable, com bé demostra el 
volum amb tretze relats que conforma Para leer al 
anochecer, de l’editorial Impedimenta. Una altra 
grata sorpresa és l’aparició d’una de les obres més 
desconegudes de l’autor, Memorias de Joseph Gri-
maldi, que ha editat Páginas de Espuma, un encàrrec 
que varen proposar al jove Dickens, escriure les 

memòries de ‘Joey’, el clown britànic més important 
del segle XIX. Unes memòries que ballen entre el 
document testimonial i la novel·la, sens dubte un 
altre document excepcional de l’època. Ah! I encara 
un altre encert interessant i molt recomanable, el 
volum que reuneix les Escenas de la vida de Londres 
por ‘Boz’, els primers escrits de Dickens publicats en 
els distints diaris londinencs, una sèrie diversa de 
contes i semblances de personatges de tot tipus, una 
mixtura divertida entre la crònica periodística i l’as-
saig que resulta fonamental per a comprendre el 
context on l’autor vivia. A més, l’edició d’Abada porta 
les famoses il·lustracions de George Cruikshank. I no 
oblidem les sorprenents Notas de América, els escrits 
de Dickens que va publicar després del seu primer 
viatge als EUA el 1842, a clásicos Zeta, Ediciones B. 
  Com és possible que dues de les novel·les més sen-
sacionals i divertides de Dickens, Nicholas Nickleby i 
Martin Chuzzlewit, no estiguin traduïdes ni siguin 
accessibles a les llibreries? Tampoc trobareu Dombey 
i fill. Del tot incomprensible. D’altra banda, si desit-
geu saber qualsevol cosa i tot de la vida de Charles 
Dickens és necessari que passeu atentament les 
pàgines de l’extraordinària biografia de Peter Ackro-
yd, publicada per Edhasa: Dickens, el observador soli-
tario. 
  Naturalment us aconsello -si pogués us hi obligaria- 
que us gasteu tots els estalvis i compreu aquests lli-
bres sensacionals, inversió segura, per a tota la vida i 
futures generacions, inapel·lable al bon gust i al 
gaudir pausat i etern que ens espera. De manera que 
compreu-los (si més no llegiu-los). Fet això, toca as-
seure’s tranquil·lament a la butaca més predilecta i 
deixar-se gronxar per l’humor descollant i les revela-
cions magistrals d’aquest mag únic excepcional, el 
nostre imperible, bicentenari, estimat i jove Charles 
Dickens.


