
novel·la estrangera en català
L'OFICI DE VIURE I D’ESCRIURE

per Joan Triadú

Aim dia caldrà mesurar 
otiè han estat per a la nostra 
literatura i, d’una manera 
niés general, per a la nostra 
cultura aquests darrers cinc 
anys, que són els anys de 
l’arribada de la major part de 
les traduccions. Podríem 
anar una mica més enllà, 
més enrera, però cada vega-
da ens allunyaríem més del 
moment en què l’acció de les 
traduccions és «duradora», 
perquè s’enllacen i elles so-
les fan un moviment. Enca-
ra que el lloc que ocupin al 
mercat editorial sigui, com 
és, molt desigual i que algu-
nes hagin desaparegut dels 
magatzems mentre que d’al-
tres amb prou feines se n’ha-
gin mogut, l’operació conjun-
ta és tanmateix vàlida. Sense 
ella, és a dir, sense les ver-
sions d’obres estrangeres, i 
concretant més, contemporà-
nies, la nostra literatura, i 
goso dir la nostra cultura, no 
ióra la mateixa. No ho fóra 
ara, certament, però encara 
menys fóra tot igual a l’esde-
venidor. La influència d’uns 
textos, d’una acció editorial, 
d’un treball de selecció i de 
crítica, no es limita en aquest 
cas al moment en què es pro-
dueix; la qüestió és que els 
llibres existeixin, que l’aven-
tura s’hagi acomplert i amb 
ella una llei que almenys des 
dels temps de «L’Avenç» ha 
assenyalat un pas endavant, o 
una correguda, que prou que 
ens convenen.
Lhora de les traduccions no 
es tampoc un moment com 
qualsevol altre (bé que en el 
nostre cas hagi intervingut 
com sabem la interdicció), 
sino de decisions i de ten-
sions, i algunes de les ten- 
sums actuals a l’interior dels
wgans promotors i d’ 
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gunta de la revista «A

l’any 1948, i amb referència 
a Itàlia : «Els deu anys, de 
193Ó a 1940, que passaran a 
la història de la nostra cultu-
ra com l’època de les traduc-
cions, no els vam passar sen-
se fer res, ni Vittorini, ni 
Cecchi ni els altres. Fou un 
moment que calgué que exis-
tís, ja que per ell, pel seu 
exotisme i pel seu aire de re-
bel·lió, passà l’única vena vi-
tal de la nostra cultura polí-
tica recent. (...) No té res 
d’estrany que la tasca d’anar 
a la conquesta d’uns textos 
no pogués ésser feta per bu-
ròcrates o per maquinacions 
literàries, sinó que caigues-
sin entusiasmes joves i com-
prometre’s...»

UNA ADQUISICIÓ IMPOR-
TANT : L’OFICI DE VIU-
RE DE PAVESE
P'avese va traduir ell mateix 
Melville, Sherwood Anderson, 
Dos Passos, Gertrude Stein, 
Faulkner, Defoe i Joyce, en-
tre d’altres. El seu «ofici 
d’escriptor» assoleix el ca-
ràcter més professional amb 
aquesta tasca. Veiem, però, 
com alhora era conscient 
d’allò que, traduint, contri-
buïa a fer, i sobretot n’era del 
fet que no actuava tot sol. 
D’altra banda, qui primer se 
n’havia de sentir, i positiva-
ment, era ell mateix, en la 
seva obra narrativa. Una part 
d’aquesta obra ens ha arribat 
en aquests anys en versió ca-
talana. La publicació ara 
(Editorial Anagrama, tra-
ducció de B. Vallespinosa) 
del seu diari, un quadern de 
notes que portà, amb inter-
rupcions, des del 1935 fins a 
la mort. És una obra extensa 
i de qualitat, l’edició de la 
qual, encara que ens arribi 
en català disset anys després 
de la publicació original, és 
un esdeveniment que dépassa 
l’àmbit estricte del document 
humà i literari-que significa 
sempre l’obra «secreta», in-
terna, i en aquest cas pòstu-
ma, d’un gran escriptor. Es 
tracta d’explicar-se el Pavese 
de les narracions i de les 
breus i intenses novel·les. En 
certa manera, la publicació 
de L’ofici de viure hauria 
d’ésser considerada un co-

mentari al panorama general 
de novel·la estrangera de post-
guerra que pot ésser ofert ara 
al lector català. Però un co-
mentari que constitueix la re-
velació constant, dolorosa, 
lúcida i pessimista, d’una vo-
luntat inflexible de situar-se 
al fhón, en la indefensió, do-
tat només d’una tècnica, 
d’«ofici» d’escriptor, assolit 
el qual i considerant que ja 
havia donat alguna cosa als 
homes i n’havia compartit la 
pena, decidí que no donaria 
res més escrivint, que no es-
criuria més, o sigui que no 
podia viure.
L’obra i la presència de Pa-
vese marquen, com les de 
Gramsci, aspectes de la cul-
tura i de la vida de la Itàlia 
d’aquests anys, des del cine-
ma al periodisme i a la polí-
tica. Totes dues personalitats 
marquen directament l’obra 
de l’escriptor bolonyès Gior-
gio' Bassani, del qual ha es-
tat publicada la novella Dar-
rera la porta (El balancí, 
Edicions 62 ; traducció de M. 
Carbonell), una excel·lent nar-
ració de fons autobiogràfic. 
Els temes de Bassani, trac-
tats amb art segur i pene-
trant, són Ferrara, on vrsqué 
la joventut, la resistència 
contra el feixisme, els he-
breus i la societat ferraresa, 
la inversió sexual i, com en 
aquest cas, l’adolescència, 
els darrers anys de batxille-
rat, amb els enfrontaments 
de posició social i de caràc-
ter. Darrera l’escriptor, ma-
dur com si sempre ho hagués 
estat, s’entreveu una societat 
madura, sobre la qual és pos-
sible de construir una narra-
tiva de «darrera la porta», és 
a dir, tan real com interiorit- 
zada, més profunda que a 
ple dia.

UN FAULKNER DE PRI-
MERA QUALITAT : IN-
TRUS EN LA POLS
Fa una vintena d’anys la Me-
tro va fer una pel·lícula, que 
dirigí Clarence Brown, basada 
en la novel·la de William 
Faulkner Intruder in the 
Dust, la qual havia aparegut 
el 1948. Alguns intuïen que 
s’acostava fatalment el premi

William Faulkner,

Nobel i el cinema havia d’és- 
ser puntual. Intrús en la pols 
(El balancí, Edicions 62, tra-
ducció de M. de Pedrolo), 
però, és tanmateix, a part 
el cinema, poc afortunat amb 
Faulkner en general, tôt i 
els Martin Ritt, una novel·la 
excellent, en la línia i al mo-
ment faulknerià de l’obertura 
cap als negres, almenys en 
un cert sentit. No tan ambi-
ciosa com Llum dí’agost o 
Absalom, Absalom, pertany 
al tremp del «fet divers» ce-
nyit, increïblement dens, tot 
ell apinyat en la multiplici-
tat barroca i dura d’ordena-
cions narratives i dels plans 
èpic, satíric i dramàtic. Cal 
pensar en Sanctuary o The 
Sound and the Fury com a 
equivalents, encara que més 
decisives. Intrús en la pols 
és la història d’un crim, de 
la detenció del negre acusat 
d’assassí d’un blanc influent 
i violent, dels preparatius del 
linxament i de la recerca, a 
càrrec de dos nois i una do-
na, de l’aclariment dels fets. 
El negre és gairebé un heroi 
negre, però la frontera entre 
dues races i un odi passa per 
aquest «gairebé», com una in-
terrogació inquietant que res-
ta, en Faulkner, sense res-
posta.
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UN HOME

Witold Gombrowicz.

editorial nova terra

JO NO SÓC 
UN HOME 
LLIURE

Peter
Abrahams

3.a edició

Des de l’Àfrica del 
Sud ens arriba el 
crit de tota una 
humanitat social-
ment abandonada i 
dominada per una 
minoria de blancs.

• PERQUÈ HEM VENÇUT 
LA TORTURA 

Henri Alleg

PERQUE 
HEM

VENÇUT 
LATORTURA

La tortura és, sense cap dubte, una 
de les pitjors violacions polítiques que 
els governs exerceixen per tal d’Im- 
posar la «llei» quan no és acceptada.

• SARTRE I EL PROBLEMA DE DÉU 
Francis Jeanson

Un llibre important, que supera el to generalment mediocre dels 
estudis religiosos sobre autors contemporanis coneguts.

Col·lecció SÍNTESI ■ Sèrie DOCUMENTS 
A LA RECERCA

• INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA DEL
• MOVIMENT OBRER (segona edició) 

Manuel Tuñón de Lara

Premi «NOVA TERRA 1965»
Història d'aquests homes que venen la seva força de treball 
per un salari. SI no es comprèn la història passada, ¿podrem 
construir la del futur?

Distribució: HOGAR DEL LIBRO - Vergara, 3 - Barcelona-2

UNA RESPOSTA I UN ES-
DEVENIMENT : FERDY-
DURKE DE WITOLD 
GOMBROWICZ
La publicació en català (El 
balancí, Edicions 62, traduc-
ció de Ramon Folch i Cama-
rasa, de l’edició en castellà) 
de la novel·la de Witold Gom-
browicz Ferdydurke és un 
dels millors encerts de la tria 
de títols de qualsevol col·lec-
ció de novel·la estrangera ac-
tual en català. Aquest es-
criptor polonès, nascut el 
1904, arribava a l’Argentina, 
segons llegim al seu «Diari», 
el 22 d’agost de 1939. Fixem- 
nos en la data : pocs dies 
abans de començar la segona 
guerra mundial i de la inva-
sió de Polònia per tots can-
tons. L’escriptor no emigra-
va, en principi, sinó que ha-
via estat convidat, amb d’al-
tres personalitats, al pri-
mer viatge d’un nou transat-
làntic polonès i a quinze dies 
d’estada a l’Argentina. S’hi 
estigué vint-i-quatre anys, 
fins que la Fundació Ford 
li oferí la possibilitat de tor-
nar a Europa. Llegim al seu 
Diari que el 22 d’abril de 
1963 arribava a Barcelona, 
camí de Berlín, on havia de 
passar un any, i que des de 
la Porta de la Pau va donar 
un cop d’ull a una ciutat en 
la qual voldria, potser, que-
dar-se definitivament. Ac-
tualment viu a Vence, a la 
costa provençal. Encara que 
ja havia publicat Ferdydurke 
a Polònia, així com contes i 
una obra de teatre, la consa-
gració no li ha arribat fins els 
darrers anys, començada per 
la publicació francesa, per 
Maurice Nadeau, d’aquesta 
mateixa novel·la, el 1958, i se-
guida per traduccions a tot 
de llengües de gran part de 
les obres posteriors (que no

són nombroses), com U „ 
velles Pornografia i Qm,,," 
el -DWz. L’any 1967 li i 
adjudicat el Premi Interni 
cional de Literatura. 0?' 
bel és a la vista. Caldri^ 
pero, que l’administració 
lonesa... En efecte (i ¿ 
deia jo mateix a «Serra 
d Or» pel juny del 1953 per 
doneu), el més polonès de 
tots els grans escriptors no. 
lonesos del segle, tingué un 
moment, al començament del 
període de «desestalinitzaeió. 
en què pogué arribar a la j0’ 
ventut polonesa que no el p0. 
dia conèixer per la seva obra 
anterior a la guerra, perè e] 
seu èxit fou tan gran que 
1 administració, com tota ad-
ministració autoritària que 
s’estimi, se. sentí amenaçada 
i Gombrowicz tornà a cauré 
en el silenci. Resten inèdites 
a Polònia totes les obres pos-
teriors, des del Diari a Cos-
mos. Ja es comprèn, així, 
que Gombrowicz és un escripé 
tor independent. Ferdydurke 
pertany als dominis de la sà-
tira genial ; de vegades, per 
via eslava, en la línia rabele- 
siana tan cara al nostre Joan 
Fuster, de vegades en la 
sequedat joyceana tan abomi- 
nada per Lukács, i ben a 
prop, sovint de les ombres de 
Jarry o del romanès Urmuz. 
Certament, a l’origen de l’o-
bra hi ha l’escriptura auto-
màtica, i d’ella a «una es-
tructura lliure i simbòlica, 
com les parts del cos de Fer-
dydurke...», diu ell mateix; i 
Ferdydurke és l’infantilitzat 
per la falsificació corrent, 
l’home exposat a la befa i el 
contradictor innocent de tota 
lucidesa, de tot orgull de sa-
ber qui som, de tota preten-
sió que actuem, en lloc d’és-
ser, com passa realment, 
«actuats». No és estrany, 
doncs, que per a ell «desmen-
tir» sigui una imposició su-
prema de la realitat actual. 
Però, a més, Ferdydurke és 
una novel·la enormement di-
vertida, sobretot si la imma-
duresa del protagonista ens la 
fem nostra amb autèntic hu-
mor.

L’HUMOR DE DOSTOÏEV-
SKI I EL MAL HUMOR 
DEL CRÍTIC
L'etern marit de Dostoïevski 
és una reedició oportuna 1 va-
lida (Biblioteca «A tot vent», 
Edicions Proa, traducció ® 
F. Payarols) d’una obra excel-
lent i centenària. En c®n\'’ 
El secret de Santa Vittoria 
R. Crichton (Ediciones r 
jalbo) té els seus bons detec-
tes, sí, no hi pot fer nies, p 
rò allò que hi falta es 
bona correcció del catala. - 
xí no pot anar.

JOAN TRIADÜ-
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