
novel·la estrangera eneatalà

dues íjuei·i'esi 
alguns desplaçaments; 

dues menes d'amor
per Joan Triadú

PRIMER: UNA BREU CONSIDE-
RACIÓ GENERAL
Les novel·les de les quals tracten 
les notes que sequeixen han es-
tat publicades en català els dar 
rers mesos del 1968. Són set títols, 
entre els quals hi ha un llibre de 
contes, tanmateix, una reedició i 
una novel·la més aviat breu pre-
sentada com a «literatura juvenil». 
Resten, doncs, quatre obres, una 
d'elles traduïda del castellà, i una 
de l'anglès, una del francès i 
una de l'alemany. Totes d'autors 
vivents (pel mateix ordre): Astu-
rias, Nabokov, Mauriac i Boll. 
D'ells, és novetat absoluta el gai-
rebé heptagenari Nabòkov, famós 
ací, només, com a autor de Lolita. 
Tot plegat, cal reconèixer-ho, no 
és de prou pes ni té possibilitats 
de prou projecció. Hi manca no-
vetat, hi manca intenció i fins i 
tot hi manca oportunitat. Els edi-
tors es troben, certament, amb 
greus dificultats (les traduccions 
de novel·la estrangera depenen 
gairebé del tot de dues editorials: 
Edicions Proa i Edicions 62), però 
ni tan sols sembla que hagi estat 
possible d'establir una planifica-
ció a llarg termini ni una divisió 
elemental per col·leccions que 
orientés el lector en un sentit de-
terminat. Potser cal conformar-s'hi

i reconèixer que tanmateix tot té 
un nivell acceptable, al qual hau-
ria d'accedir un bon contingent de 
lectors, capaç de sostenir l'esforç 
editorial que els és destinat.

SEGON: DUES GUERRES QUE 
EN SÓN UNA
Així, un lector inclinat a la lec-
tura de les novel·les relaciona-
des amb la història contemporània 
i amb la política del nostre temps 
farà bé de tenir en compte la re-
edició de la «clàssica» novel·la an-
timilitarista Res de nou a l'Oest, 
de Remarque (Biblioteca «A tot 
vent», Edicions Proa), i la publica-
ció de la gran novel·la de Heinrich 
Bòll Billar a dos quarts de deu 
(«El balancí», Edicions 62). És la 
quarta edició catalana de l'obra 
de Remarque, una de les obres li-
teràries de més èxit entre nos-
altres.
La primera edició fou publicada 
ara farà quaranta anys, el mateix 
any de la seva aparició a Ale-
manya, i quan en feia deu de la 
signatura de la pau a Versalles. 
És una novel·la destinada a la po-
pularitat, viva i hàbil, i prou aus-
tera. És Túnica novella remarca-
ble de Remarque, per la qual fou 
perseguit i desposseït de la na-
cionalitat alemanya. Però el milió

d'exemplars de la novel·la venuts 
al seu país no pogueren barrar 
el pas a Hitler ni aturar la marxa 
cap a la segona gran guerra. 
Ara la commemoració de l'armistici 
de 1918 ha portat a l'actualitat 
Res de nou a l'Oest, introduïda 
entre nosaltres per Joan Alavedra 
amb una traducció excel·lent. Avui 
sabem més coses d'aquella guer-
ra que no sabia la gent de Tany 
1929, un any ben significatiu per 
d'altres conceptes, i tot allò que 
sabem — Pétain, per exemple — 
confirma l'interès documental del 
llibre, per damunt del qual i més 
enllà del qual hi ha moltes deci-
sions, però resta la veritat de la 
infanteria i de la trinxera. Aques-
tes decisions, en canvi, i a la ma-
teixa Alemanya, són matèria no-
vel·lística de Billar a dos quarts 
de deu, de Bòll, la seva novella 
més ambiciosa fins ara, centrada 
principalment en el problema ale-
many. Heinrich Bòll, nat el 1917, 
no començà a publicar fins des-
prés de la segona guerra mundial, 
però el to de la seva obra es pre-
cisà tot seguit: inconformisme da-
vant totes les actituds «indulgents» 
o justificadores referides al paper 
d'Alemanya en l'inici i en el des-
enrotllament de les dues guerres. 
Amb aquesta temàtica, el novel·lis-

ta ha pogut enfrontar-se amb 
aquelles decisions que determinen 
la història. La decisió de recons-
truir, de refer, i de fer com si res 
no hagués passat, per exemple: 
per aquest camí el poble alemany 
s'ha enriquit, s'ha recuperat, però 
segons Bòll s'ha venut al «Sagra-
ment del Búfal». La decisió per-
tany, doncs, al diner, a la venda, 
a la transacció. Bòll ataca amb 
ironia i delit, però amb un rea-
lisme meticulós, aplicat al detall 
i, sense rabejar-s'hi, a la poesia 
de les coses en el temps. A les 
novel·les més breus El pa dels anys 
joves i Sense dir res, el to i els 
problemes són els mateixos, però 
els mitjans són més limitats, en-
cara que més precisos. Billar a 
dos quarts de deu, que també es 
podria anomenar «La saga dels 
Fâhmel» o, com en la versió fran-
cesa, «Els dos sagraments», és 
ara com ara la novella més im-
portant d'aquest catòlic alemany 
de l'oest i de postguerra que de-
nuncia la mala consciència indi-
vidual o col·lectiva amb un art 
gairebé preciosista i que exposa 
amb tossuderia patètica el proble-
ma del «Sagrament de l'Anyell», 
l'altra alternativa enfront de la 
guerra, de la destrucció moral i 
religiosa i de la mort de l'home.
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EDICIONS ARIEL

Un llibre im- 
prescindible per 
a tots aquells 
qui s'interessen 
per la història 
de Catalunya i 
per l’art català.

MARTÍ DE RIQUER

L’ARNES 
DEL CAVALLER
armes i armadures catalanes 
medievals

Completíssim repertori de l'art català en tot 
allò que afecta la guerra i l’armament. 
L’evolució artística de la devoció a sant Jordi. 
257 il·lustracions en negre i 6 làmines a tot color. 
Relligat en mitja pell i or fi.

HISTÒRIA DE LA
LITERATURA
CATALANA
Dirigida per Martí de Riquer i Antoni Comas, 
catedràtics de la Universitat de Barcelona.

DE MITJAN SEGLE XII A LA DECADÈNCIA 
DE LA RENAIXENÇA ALS NOSTRES DIES

Edició que consta-
rà de 6 volums, 
amb més d'un mi-
ler de gravats i 
amb nombroses là-
mines a tot color. 
Hi ha tres volums 
publicats. El quart 
és a punt de sortir.
Demaneu-los 
al vostre llibreter,
o bé a IBER-AMER,
Ronda de Sant Pau, 
número 67, 
Barcelona-15

TERCER: DESPLAÇAMENTS 
FORÇOSOS
L'home concret, rebaixat, nu, és 
descrit amb un horror del mal més 
immediat que no en la «literatura 
de tendència» d'un Boll, en les 
situacions de «desplaçament» for-
çós (les de la novel·la picaresca 
i no les de la novel·la d'aventures), 
com en la situació de l'emigrat 
rus descrita per Nabokov en Pnin 
i en les situacions més o menys 
guatemalenques descrites en El 
senyor President d'Asturias i en 
El salari de la por d'Arnaud, així 
per ordre d'interès general. Som 
en un món novel·lístic antinovel- 
lesc. Els homes que hi malden són 
uns vençuts, però no vençuts amb 
una victòria —pòstuma, s'entén—-, 
a la faixa, sinó vençuts de naixe-
ment, per llur caràcter, per llur 
objectiu o per llur incrustació en 
el sistema. La darrera cosa que 
fa la novel·la, inhabilitant-se per a 
la descripció de la realitat, és 
comprometre el lector a rendir un 
tribut de simpatia a aquests der-
rotats, a doldre's de llur infortuni 
en l'enyorança incorregible d'un 
final feliç.
Amb tot això, cal dir que Pnin 
(«El balancí», Edicions 62) és una 
novel·la adorable, en la qual el 
lector adult s'ha de sentir tan bé 
com l'adolescent d'abans de la 
guerra llegint Dickens. El profes-
sor rus emigrat als Estats Units, 
tant o més singular que savi (un 
personatge del Tati primicer), po-
dria ésser el mateix Vladimir 
Nabokov, però tant se val. El cas 
és que la novel·la es mereix un 
públic llarg (al traductor, R. Folch 
i Camarasa, li va com l'anell al 
dit) i intel·ligent. En canvi, és di-
fícil de saber quin públic abastarà 
la versió catalana, també per R. 
Folch i Camarasa, de la novel·la 
de Miguel Ángel Asturias E! se-
nyor President (Editorial Andorra, 
S. L.), d'aparició tanmateix tarda-
na perquè ja no es tracta del dar-
rer premi Nobel... D'altra banda, 
la traducció del castellà guatemal- 
tejat ha d'ésser molt difícil i de 
poc rendiment, tot i ésser molt 
reeixida. Des de Tirano Banderas 
almenys, l'escenari és conegut, 
però fins i tot hi ha en Asturias 
una certa idealització, entre les 
contorsions, posades en relleu pel 
llenguatge, de la tirania, de la 
sexualitat i de la mort. L'horror al 
mal hi és palpable, tant que al 
capdavall esdevé familiar. Només 
esperem que els amants se'n pu-
guin deslliurar, almenys ells, cap 
al nord, cap a les terres que... etc. 
Tot plegat, notable però no supe-
rior, més del mite que del logos, 
segons Broch. I som encara lluny, 
però, del desplaçament brutal i 
en poques pàgines, de la novella 
de Georges Arnaud El salari de 
la por («El trapezi», Edicions 62), 
que fou portada dl cinema, fa 
anys, per Clouzot. I tanmateix 
l'autor fuig del tòpic, malgrat ins- 
tal·lar-se en la situació-límit, en

la truculència més pèrfida, perquè 
és intel·ligent i versemblant, i no 
deixa de banda cap mite, des del 
«paroxisme de la misèria», a l'ex-
plotació sexual, del joc de la mort 
al llampegueig dels dòlars. Qua-
tre homes volen fugir de la ma-
teixa «Vorágine» que descrivia 
Eustasio Rivera. Lectura per als 
adolescents actuals? Potser sí.

QUART: DUES MENES D'AMOR

En tot cas, Arnaud-Clouzot no són 
pas menys veritat que Mauriac o 
Greene, l'actualitat dels quals so-
freix avui un procés difícil d'a-
comodació, llur «selecció dels fets» 
esdevinguda discutible, llur ca-
ràcter global de literatura «de 
tendència» (problemes del pecat 
i de la gràcia, segons la teologia 
anomenada tradicional) arribat a 
una situació de crisi absoluta i 
de desinterès gairebé total. Val 
a dir que Mauriac ha aconseguit 
de mantenir-se en una certa ac-
tualitat per tot d'altres camins que 
no són els de la.novel·la; però els 
darrers anys, ben lluny d'aquell 
Mauriac de l'època de la nostra 
guerra i de la de l'alliberació del 
seu país, s'ha situat rondinant en 
una reraguarda defensiva, en el 
terreny polític, i francament reac 
cionària (hostilitat a Teilhard, 
desconfiança postconciliar, etc.) 
en el religiós. Ara se n'anuncia 
una novel·la... Però El misteri 
Frontenac (Biblioteca «A tot vent», 
Edicions Proa, acurada traducció 
d'Osvald Cardona) és una de les 
menys perjudicades pel temps 
(fou publicada el 1933), típicament 
afavorida pel factor autobiogràfic 
i amb la qualitat densa d'un món 
conegut i d'un moment segur d'un 
estil, tot centrat a descriure l'amor 
de clan, família endins, mentre 
l’amor sexual resta marginat, clas-
sificat, dividit en legal i il·legal. 
Graham Greene, en canvi, dins un 
altre procés d'acomodació ben 
diferent, centra en la sexualitat, 
com és explícit al títol, les narra-
cions tan ben muntades que for-
men el recull Ens podeu deixar el 
marit? i altres comèdies de la 
vida sexual («El balancí», Edi-
cions 62). És la faceta de la des-
mitificació d'ell mateix operada 
per Graham Greene per via se-
xual. Però és un honest bon es-
criptor, independent de tot menys 
de la seva fama de «novel·lista 
catòlic», de la quai la lectura d'a- 
questa obreta pot contribuir a alli-
berar-lo qui-sap-lo entre nosaltres. 
És possible que aquesta mena de 
desmitificació envers tota una al-
tra mena d'amor que la descrita 
per Mauriac convingui a tothom. 
A part que cada conte acabat, i 
els de Greene ho són en tots sen-
tits, prova com l'acte de compon-
dre és, o conté, aquella impacièn-
cia de la coneixença (en aquest 
cas, de la sexualitat) situada a la 
base de la creació literària i de 
la seva ambició de totalitat en la 
interpretació del món.

JOAN TRIADÚ
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