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PANORAMA DE NOVOLA ESTRANGERA EN CAIALA

GAIREBÉ COM SI FOS 
PERQUÈ NO SIGUI DIT...
Els dos anys darrers encara ha 
decrescut el ritme de publicació 
de traduccions de novella. És 
una evolució que es produí gai-
rebé bruscament en iniciar-se el 
decenni actual, només set o vuit 
anys després d’haver estat lle-
vada la prohibició sistemàtica 
que des del 1939 es mantingué, 
amb poques excepcions, sobre 
les traduccions, i especialment 
sobre les modernes i de novel·la, 
en llengua catalana. Aquells set 
o vuit anys foren molt ben apro-
fitats, certament, i potser mas-
sa i tot, en el sentit que la se-
lecció de les obres no pogué 
ésser prou antològica, tant per 
problemes de drets d’autor i de 
permís de publicació com per 
la necessitat de moure’ns entre 
aquells novel·listes i aquelles no-
vel·les encara inèdits per al 
nostre públic lector. Després, 
aquest mateix públic ha preferit, 
segons que sembla, els novel·lis-
tes autòctons. Aquesta possible 
justificació, de signe positiu, de 
la disminució de traduccions 
de novel·la, no explica, però, que 
ara ja només es publiqui no-
vel·la estrangera gairebé com si 
fos perquè no sigui dit que no 
n’hi ha.
Perquè set o vuit novel·les, en 
dos anys, és molt poca cosa.
I encara una d'elles. La por del 
porter davant del penalty de 
Peter Handke, no té l’extensió 
que és lícit de demanar a una 
obra narrativa perquè pugui és-
ser tinguda del tot per una no-
vel·la. D’altra banda, Catoia l’en-
farinat de Joan Bodon, ¿és ben 
bé «estrangera» i és ben bé una 
novel·la? Resten sis novel·les, 
dues de les quals foren publi-
cades en llurs originals en fran-
cès l'any 1925 —Paulina 1880 de 
Pierre Jean Jouve— i l’any 1929 
—Belle de jour de Joseph Kes- 
sel—, però han reprès actualitat 
gràcies a dos films recents; les 
altres quatre són d’autors con-
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temporanis, i dos d’ells verita-
bles descobriments entre nos-
altres: el grec, ja famós, Vassi- 
lis Vassilikós, i el novel·lista he-
breu Amos Oz. Cal afegir-hi 
l’esmentat Peter Handke.

JERUSALEM, CIUTAT 
LLUNYANA...
La novel·la d’Amos Oz El meu 
Mikhael (Ed. Proa, 1973) és la 
més consistent, madurada i se-
riosament treballada d’aquest 
lot. Com diu al pròleg Eduard 
Feliu, excel·lent traductor, direc-
tament de l’hebreu, de la no-
vel·la, «Amos Oz representa a 
meravella la tendència antièpica 
de la generació jove en la lite-
ratura hebrea moderna». La no-
vel·la és escrita en primera per-
sona, a càrrec d’una dona de 
trenta anys, casada amb un 
geòleg, «un bon home» com diu 
ella, i la personificació del pol 
oposat, complementari i neces-
sari d'ella mateixa. La interpre-
tació de les memòries d’una do-
na, l'anàlisi implacable, poètica 
(i per tant més implacable, com 
a il·limitada i com a profunda), 
de tots els elements de la seva 
vida, podien conduir el novel·lis-
ta a l’amanerament de la no-
vel·la psicològica «defensiva»; 
però amb l’habilitat d’un no-
vel·lista com cal, Amos Oz no
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deixa de petja cap dubte, cap 
vacil·lació de la protagonista, 
per a la qual hi ha tanmateix 
una resposta constant, impres-
sionant, i que ho domina tot: 
la ciutat de Jerusalem, perso-
nificació de la lluita, de la raó 
d’ésser i del drama de l’Israel. 
Som abans del 1967, data en què 
l'autor situa l’acabament de la 
novel·la, en la qual una dona, 
Hanna, i un mite, Jerusalem, la 
ciutat que vista des del qui- 
buts, «era lluny i ja no ens 
donava encalç», s’associen en 
l’angoixa que amara de validesa 
l’obra i ens revela un novel·lista 
encara poc conegut entre nos-
altres, però guanyador d’un dels 
premis més importants que es 
concedeixen a Israel, i autor de 
gran venda amb El meu Mi-
khael.
Amos Oz escriu com un home 
lliure en un país que, assetjat 
i tot, manté les llibertats i man-
té, sobretot, que allò de més 
important és l’home, com algun 
grec digué molt bé per a tots 
nosaltres. El novel·lista grec ac-
tual Vassilis Vassilikós, prou 
conegut per la novel·la Z, hagué 
d’anar-se’n a l’exili arran del 
cop d’estat «dels Coronels», i la 
seva novel·la Les fotografies 
(Ed. Proa, 1973), traduïda per 
Joan Oliver de la versió fran-
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cesa autoritzada per l'autor, és 
una novel·la que retreu una si-
tuació inversa: el procés de l’a-
nul·lació de l'home en nom d’al-
gun altre «factor» molt deter-
minant, com ara un destí, una 
necessitat (cosa de la qual els 
grecs antics també sabien quel-
com). L’angoixa, ara, és substi-
tuïda per l’ofegament, perquè 
l’ocupació alemanya, i tot el que 
seguí fins a l'exili de Vassilis 
Vassilikós, es dibuixa al negatiu 
terrible d’aquestes «fotografies», 
amb la ciutat de Salònica com 
a mite i resposta. Les fotogra-
fies és una novel·la hàbil, extre-
mosa (més que no estremidora) 
i declaradament patètica, a la 
grega, i que vessa de continguts 
i de recursos, entre els quals 
destaca la via onírica, última ex-
pressió de totes les imatges de 
l’etern drama amorós, amb el 
passat, la persecució política i 
la mort.

ENTRE KAFKA I BECKET 
I FINS A IONESCO 
En La por del porter davant 
del penalty (Ed. 62, 1974, traduc-
ció de Joan Fontcuberta), Peter 
Handke, autor alemany resident 
a l’Alemanya Federal i més co-
negut per la seva producció tea-
tral, ho redueix tot al problema 
de la mort, ja que el protago-
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EDITORIAL SELECTA
Novetats

OBRES COMPLETES 
D’ÀNGEL GUIMERÀ
Per primer cop es recopilen íntegrament, en l'es- 
caiença del cinquantenari de la mort del gran poeta 
tràgic de Catalunya.

HISTORIA DE LA 
SALA PARÉS
Per Joan A. Maragall

Del 1840 al 1975, una visió completissima de la his-
tòria de l’art i dels artistes barcelonins, centrada en 
la sala d'exposicions més prestigiosa de Barcelona. 
400 il·lustracions fora de text.

CRÒNICA DE LA VETLLA
De Teresa Pàmies

El pas de la dictadura a la República en una ciutat 
catalana efervescent i apassionada. (Biblioteca Ga-
sela, 6.)

OBRA COMPLETA 
DE BERNAT METGE
A cura de Lola Badia i Xavier Lamuela

La producció íntegra del més gran escriptor català 
del segle XIV. (Biblioteca Gasela, 7.)

EL JARDÍ DEL PROFETA
De Kahlil Gibran

La quintaessència de la poesia en l'obra d'un deis 
més grans escriptors moderns de l’Orient pròxim. 
(Biblioteca Selecta, 486.)

PILAR PRIM (5.a ed.)
De Narcís Oller

Una vídua jove i bella en veure’s acorralada cerca 
refugi en un amor incert. (Biblioteca Gasela, 5.)

Eugène Ionesco. Muriel Spark.

nista ha comès un assassinat, 
i a més a més, descobreix un 
cadàver. Però la seva «mort» és 
interior, a mesura que s’objec-
tiva ell mateix i esdevé un altre, 
capaç, fins i tot, d’assistir d’es-
pectador a la persecució de la 
qual és objecte i a la qual tots 
sabem que sucumbirà. Antic ju-
gador de futbol (de porter), 
aconsegueix, mentrestant, en el 
seu vagabundeig, despatxat de 
l’empresa, de respondre al món 
exterior amb una gran exacti-
tud, però sense donar-s’hi gens. 
Som lluny del Meursault de 
L'estrany, però Josep Bloch, el 
protagonista, és un assassí que 
no suscita cap idea filosòfica. 
Entre Kafka i Becket, aquesta 
novel·la breu d’un dels més sig-
nificatius dels escriptors ale-
manys actuals, ens porta de l'es-
tudi clínic d’un «cas» a la crí-
tica de la solitud i de la incon-
gruència de la vida de ciutat, 
i, amb ella, del viure en gene-
ral, però demostrativament, sen-
se raonament de cap mena. No 
és el mateix el que fa Ionesco 
en la novel·la El solitari (Edi-
cions Proa, 1974; traducció de 
Joan Oliver), meditació narra-
tiva sobre la solitud i les seves 
relacions amb la degradació de 
l’univers mental: si Handke no-
més enuncia els fets i les situa-
cions amb llur successió incon-
gruent i gairebé ridícula, Iones-
co intervé de ple en l’acció 
perquè és el protagonista qui 
ens ho diu tot. Però entre Hand-
ke i Ionesco hi ha un tret comú: 
el bany d'inexplicable que Iones-
co demana a l’art i que reconeix 
en la vida. En aquesta seva úni-
ca novel·la, el gran autor dramà-
tic traça un comentari més di-
fús, però il·luminat, de l’existèn-
cia, a càrrec d'un home que 
passa, per la follia de la inco-

municació, des de la mediocri-
tat a la singularització del vi-
sionari. Aquesta singularització 
és extrema, sòrdida i patètica 
en l'excel·lent novel·la «sociolò-
gica» de Muriel Spark Els sol-
ters (Ed. 62, 1973, traducció im-
pecable de Ramon Folch i Ca-
marasa). L’humor de Muriel 
Spark, un dels novel·listes an-
glesos més originals d'aquest 
moment, sembla premut i àcid 
per l’economia i l’aspror de ca-
ràcter que hom atribueix als 
seus compatriotes, els escocesos. 
En aquest cas són els homes, 
i en concret una certa mena de 
solters londinencs, les víctimes 
de la seva sàtira, intel·ligent i 
imaginativa. L’estudi d’un deter-
minat tipus humà, observat en 
el tracte social (vegeu Memento 
mori o El punt dolç de la se-
nyoreta Brodie), no fa caure la 
novel·lista en el parany de la ti-
pificació o la despersonalització, 
perquè allò que predomina tam-
bé en la seva obra és el drama 
de la solitud de l’home, entre 
la mentida i la trista mort dels 
mentiders. La vigorosa denúncia 
de la farsa humana és, així, im-
placable, però presenta un ho-
ritzó moral que pot, com diu 
ella, «esbargir els dimonis».

EXTREMA SOLITUD 
I FAULA DE «CATOIA»

La problemàtica religiosa que 
es descobreix en l’obra de Mu-
riel Spark pren una dimensió 
històrico-simbòlica, amb el seu 
llast de lluita per la supervivèn-
cia en la temàtica occitana en 
la novel·la de Joan Bodon Catoia 
l’enfarinat (Club Editor, 1973). 
En la introducció, el traductor, 
Artur Quintana, ja fa observar 
que aquest «llibre» de Catoia 
intenta presentar la problemà-
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tica occitana actual tenint en 
compte, diu, «la impossibilitat 
de la socialització cap a la lli-
bertat en una societat dominada 
pel fanatisme religiós». La soli-
tud extrema del protagonista, 
l'home que s’aíirma «Catoia», 
arrelada en la faula basada en 
el fet historie dels «enfarinats», 
és una solitud que s’encara amb 
la mort. Hom hi ha pogut veure 
el desesper en el pessimisme de 
tot un poble, Occitània, abocat 
a la mort. Fratcrnalment, ben 
al contrari, hem de creure que 
el sol fet de l’aparició, el 1966, 
d’aquesta novel-la, entre d’altres 
novel·les occitanes, és un signe 
de vitalitat i de sortida d’una 
presó de segles. En un moment 
joiós de la novel·la, aquesta pre-
só sembla que s’hagi d’esberlar 
entre Catoia i l'amor que se li 
presenta, d’una «vella catòlica» 
gascona, «una germana que Déu 
li donava», i tanmateix llurs va-
riants lingüístiques els porten a 
parlar-se en francès... L'amor 
tampoc no serà acomplert, i Ca-
toia es retrobarà sol, incapaç 
i culpable, a l'exèrcit francès,

Joseph Kessel.

a la guerra i als camps de con-
centració alemanys. Bodon abu-
sa gairebé de la discreció, tant 
en la denúncia com en l’emoció, 
potser perquè coneix massa be-
la natura del seu combat.

NOVEL LES I CINEMA, 
FRANÇA ENDINS

La força de la cultura i del po-
der francès conjuga a tots els 
vents, sense discreció, totes les 
possibilitats. I una n’és el ci-
nema, el qual, amb la televi-
sió, arriba a totes les impossi-
bles solituds occitanes i colonit-
za sense parar. Potencia, a més, 
recursos autèntics: la tradició 
de la novel·la poètica de l'època 
del surrealisme, de Hellens a 
Limbour, un bon tros oblidada, 
ha portat pel cinema al retorn 
d'una novel·la que representa 
l’estètica d'aquell moment, com 
és Paulina 1880 del poeta Pierre 
Jean Jouve (Ed. Nova Terra, 
Col·lecció J. M., 1974, traducció 
d’Alfons Quiñones i epílegs de 
P. Daurer i J. J. Sánchez Costa), 
convertida en un film dc Bcrtu- 
celli i connectada, així, amb el 
nostre temps; la mateixa pode-
rosa alquímia ha renovat l’inte-
rès general per Belle de jour, 
del novel·lista francès Joseph 
Kessel (Ed. Aymà, Col·lecció 
Tròpics, 1975; traducció de 
M. de Pedrolo), situat entre Car-
eo i Saint-Exupéry, d’una banda, 
i els «Assaigs sobre la sexuali-
tat» de Freud (publicats en fran-
cès el 1923), de l'altra, i esdevin-
guda film per obra de Buñuel. 
L'alè del fulletó de qualitat i de 
França endins, de mig segle en-
rera, ens arriba com una digna 
resposta literària de dues novel-
les al repte de la imatge.

JUAN TR1ADÜ

LA -REVISTA q u e ''f.'cZ
A&RAUA ALS NENS 1
TAMBA ALS GRANS IW-t,.

TRES LLIBRES 
IMPORTANTS

J
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c.
Un llibre essencial per a 
definir el caràcter dels 
països catalans.

Tercera edició corregida.

barcelona
ciutat d'art
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El millor complement pels que ja 
tenen «Barcelona pam a pam»
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