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Editorial
I

t is a truth universally acknowldeged que l’editorial del primer número d’una revista
ha de contenir una relació d’intencions i principis que, a tall d’exordi, incitin el lector
abnegat a identificar-se amb una proposta que, al cap i a la fi, acostuma a ser una barreja de
bones intencions, vanitat, temors, gosadia, autocomplaença, il·lusió, inseguretat i, en el cas
que la publicació tingui a veure amb el mot cultura, bogeria.
Permeteu-nos, però, que no seguim la tradició i que, malbaratant les possibilitats
metafòriques que ens ofereix el nom que ens identifica, no intentem justificar la presència
allà dalt d’algú que, amb una mirada aparentment decidida i els braços estesos, acaba
d’aixecar un peu. El buit que s’obre a banda i banda de la corda mostra un paisatge
indiferent i sorollós que té la virtut de relativitzar el dramatisme de l’escena. No sabem
quantes passes farem, però William Leonard Hunt (The Great Farini) ens guiarà el camí.
Aquest novaiorquès que es va dedicar a caminar incomptables vegades a més de cinquanta
metres sobre les cascades del Niàgara i que, després, cansat de les alçades, va ser el primer
home blanc a creuar a peu el desert del Kalahari, va morir d’una simple grip l’hivern de
1929.
El funàmbul és una revista de cultura. Les nostres intencions i principis són el seu
contingut. És per això que us demanem que fullegeu i, per què no, llegiu les vuitanta pàgines
que conformen aquest primer número que, ja ho heu vist a la coberta i al sumari però ho
tornem a dir perquè n’estem molt cofois, dediquem, gairebé del tot, a Bruno Schulz.

funàmbul
[1864; del ll. funambŭlus, comp. de funis ‘corda’ i ambulare ‘caminar’]

Es va realitzar. Al final, després de grans esforços i sacrificis, ho va aconseguir.
I el que són les coses: es veu que no valia la pena, perquè tothom coincidí a dir-li que estava
molt millor en la seva etapa de projecte.
Pere Calders. L’honor a la deriva.
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pòrtic

L’hospitalitat de la llengua
edmond jabès

Els mots canvien quan canvien de boca?

— Què véns a fer-hi, al meu país?
— De tots els països, el teu és el que m’estimo més.
— Que estimis la meva pàtria no justifica la teva presència permanent entre nosaltres.
— Què em retreus?
— Estranger, tu seràs, sempre, per a mi un estranger. El teu lloc és a casa teva i no pas aquí.
— El teu país és el de la meva llengua.
— Darrere la llengua hi ha un poble, una nació. Quina és la teva nacionalitat?
— Avui, la teva.
— Un país és, de primer, una terra.
— Aquesta terra es troba, també, en els meus mots. Però ho confesso, no és la meva.
— Per fi ho reconeixes.
— No en tinc, veritablement, de terra.
He fet, del llibre, el meu lloc.
Ho saps.
— Tu, molt hàbilment, has obrat per apropiar-te de la meva llengua.
— Que no la compartim?
— En absolut.
L’has après. Això és tot.
Jo hi he nascut.
— Dolç engany. Tinc, com més va, la sensació que la meva llengua neix amb mi.
— L’exercici, la pràctica d’una llengua no ens donen cap dret sobre seu. Ens inciten a parlarla, a escriure-la de la manera més correcta possible.
— Ens donen el dret d’estimar-la. ¿I no és pas a ella a qui recorro, per conèixer-me més bé,
per comprendre’m; per interrogar, finalment, el meu esdevenidor?
— Tu no pots reivindicar el passat de la meva llengua.
— El meu passat és el seu, en la mesura que els meus primers mots m’han estat insuflats
per ella.
— Haurien pogut, igualment, ser mots d’una altra llengua.

pòrtic

— Sens dubte. Al començament, hi ha l’anhel.
— El teu anhel, potser, però no pas, forçosament, el seu. La llengua està lliure
de lligams. Deus a les circumstàncies haver adoptat la meva llengua. Jo la vaig
heretar.
— Els meus pares me la van revelar. Les meves paraules, d’ençà, són de
reconeixement vers ella i de fidelitat.
— És perquè casa meva t’agrada, que et pertany?
— La llengua és hospitalària. No té en compte els nostres orígens. Com que no
pot ser altre que allò que n’arribem a treure, no és res més que el que esperem
de nosaltres mateixos.
— I si no n’esperem res?
— La teva solitud serà igual que la nostra.
Et faig donació, aquesta nit, del meu llibre.
— Un llibre no s’ofereix. S’escull.
— El mateix passa amb la llengua.

EDMOND JABÈS va néixer a El Caire l’any 1912 i es va haver d’exiliar a França el
1957. La seva poesia gira entorn de l’alteritat, la fragilitat de la paraula, el desarrelament
i la figura de l’estranger. Per a Jabès l’escriptura és «una exploració del no-res a través
del vocable». Proper al pensament d’Emmanuel Levinas, Maurice Blanchot i Jacques
Derrida, la seva obra més coneguda és Le Livre des qüestions (1963). «L’hospitalitat de
la llengua» pertany a Le Livre de l’Hospitalité, editat pòstumament el 1991, any en què
va morir. No hi ha cap llibre de Jabès traduït al català.
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Bruno Schulz
«Tu vas matar el meu jueu, jo he matat el teu.» Aquesta és la frase terrible que acostuma
a acompanyar qualsevol aproximació a la figura de Bruno Schulz. Sense oblidar ni de bon
tros la manera com l’autor de Les botigues de color canyella va ser assassinat, en aquest
monogràfic pretenem centrar-nos en les raons que converteixen l’autor polonès en un dels
artistes més importants del segle xx. María Negroni, Elzbieta Bortkiewicz, Anna Rubió
i Jerzy Sławomirski, Roger Ferrer, Ewa Kuryluk, David A. Goldfarb, Philip Roth i Isaac
Bashevis Singer, i David Grossman ens hi ajudaran.
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La felicitat d’un món imprecís
MARÍA NEGRONI
D’entre els autors de l’Europa central del segle xx, el polonès Bruno
Schulz ocupa, pels seus relats i dibuixos, un lloc clau: és el meravellós
creador d’un univers que declina la infantesa perduda per registrar
més bé la irrealitat veritable.
«El meu ideal és madurar cap a la infantesa.»

D

rohobycz, una ciutat minúscula a la vora
dels Càrpats, en el límit del que aleshores
era Imperi austrohongarès. Allí neix, el
1892, Bruno Schulz. Un nen malaltís, amb
problemes bronquials i de cor, que aprendrà
dibuix i aviat sabrà parlar polonès, alemany,
rus i jiddisch. Més endavant anirà a Viena,
infructuosament, per estudiar arquitectura.
També farà un viatge breu a París. Schulz
és als antípodes dels escriptors que, com
César Moro,1 algun cop han dit «Je n’ai pas
de maison.» Drohobycz és i serà per a ell la
República dels somnis, l’hivernacle de la
meravella on és possible intimar amb el vast
món i les seves faules antigues. En algun
moment, no necessàriament en aquest ordre,
tradueix amb Józefina Szelińska El procés
de Kafka; il·lustra Ferdydurke, de Witold
Gombrowicz; es carteja amb Thomas Mann;
coneix Debora Vogel, escriptora i doctora
en filosofia a Lwów, autora d’un poemari
en jiddisch titulat Manekiny («Maniquís»)
i que, sens dubte, l’influeix. El 1938 rep el
premi de Literatura de l’Acadèmia Polonesa.
Quan mor el seu pare, comerciant menor de
teles, mor, també, una època d’esplendor
remorós. La resta, com sempre, és el que un
artista fa amb el que el destí fa d’ell.

1

De tots els escriptors que sorgeixen
durant la primera meitat del segle xx a
Mitteleuropa, Bruno Schulz ocupa un lloc
central. No tan sols per la desviació absoluta
que la seva prosa instaura en els models
vigents de ficció, sinó pels dibuixos, ex-libris
i esbossos fets en llapis que va publicar, de
fet, el 1920, abans que els seus dos volums
de contes (Les botigues de color canyella i El
sanatori de la clepsidra), i que constitueixen
alguna cosa així com la paleta infame del món
familiar que sorgeix als relats. Em refereixo
a aquest cant masoquista que és Xięga
bałwochwalcza («El llibre de la idolatria»).
Diré sense tardança què mostren
aquests gravats: un personatge femení
estirat en una otomana o bé travessant la
ciutat nocturna o exposat a la mirada en un
boudoir voluptuós. Diverses postures per a la
representació d’una única escena exasperant.
Aquesta dona, que es pot dir Undula o bé
Mademoiselle Circe o Infanta o Amazona del
circ, apareix quasi sempre despullada i amb
un fuet a la mà. És una dominatriu esvelta,
una reina del glaç, alhora voluble i insensible
a les reverències, un ídol i una Salomémantis, una dona-vampir i un àngel nocturn,
una cortesana i una meretriu apocalíptica

César Moro (1903-1956), poeta i pintor surrealista peruà. Va escriure el gruix de la seva obra en francès. (N. del t.)
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festejada per una tropa d’atletes grotescos,
nans metafísics, pàries, eunucs i ancians que
s’arrosseguen per terra, de quatre potes, com
gossos apallissats, que li llepen els peus, les
sabates, com en una recreació perversa de
Susanna i els vells.
En suma, escenes d’adoració i rituals
sexuals que deuen molt, em temo, al repertori
finisecular del decadentisme simbolista del
qual van beure també artistes com Oskar
Kokoschka, Max Klinger, George Grosz,
Balthus, Pierre Klossowski, Aubrey Beardsley
o James Ensor. Com ells, Schulz es mou en
una frontera escabrosa. Entre la titella i la
calavera, entre el conte de fades i el suburbi
més sòrdid, col·loca el cos perquè digui
la seva veritat corrosiva i així plasma una
violència que evoca simultàniament el Goya
dels Caprichos i anticipa el desmembrament
de l’avantguarda.
El gest és esmolat: tot zoom de la
zona fosca, se sap, augmenta els decibels
d’allò que és pensable i, en conseqüència,
les
perspectives
s’alteren
(com
en
l’expressionisme cinematogràfic), i una part
de la insubstancialitat del món surt a la llum.
Els «poemes de la crueltat de les cames»,
com va anomenar aquests dibuixos Stanisław
Witkiewicz (artista brillant i escriptor polonès
que fou, com Gombrowicz, amic de Schulz),
són, per altra banda, autoretrats despietats:
n’hi ha prou de mirar aquesta fauna d’éssers
idòlatres, rapaços i humiliats que són els
homes, sempre al límit de la caricatura i el
bestiari fantàstic, per endevinar l’ombra d’un
jo aterrit.
En aquest sentit els dibuixos i els
textos de l’autor s’assemblen: ambdós es
deixen fascinar pel fragment, el detall o
el fetitxe, intuint que «una mirada des de
la claveguera pot ser una visió del món».2
Les figures matriu dels relats, vull dir, són

també escasses i perseverants. Hi ha una
petita ciutat, barroca i subjectiva, plena de
barris dubtosos («El carrer dels Cocodrils»)
on pul·lulen les prostitutes, les esperances
impures i l’escòria social. I també una plaça
adormida en un aire de província, els detalls
de la qual assenyalen, pulcrament, no res.
I alguns personatges mínims, una mica
sobredibuixats, com si els hagués captat la
mirada d’un mag, encomanant-los una mica
de circ per sempre exposat a les foteses i al
tabú.
I contra el teló de fons d’aquest
laberint, un altre, aquest cop diminut com una
miniatura (o un llibre) i, per això, incalculable
com un món: la casa de la infantesa amb els
seus àlbums de segells i les seves escenes
portàtils, el seu incessant carrousel de
transformacions, els seus vendavals i les
seves nits que tenen «el ventre pelut de la
foscor». Allí hi ha Adela, la criada, passant
eternament d’una habitació a una altra, amb
les seves sabatetes de xarol barates i deixant,
com una ràfega insidiosa, l’estela tensa de la
seva sensualitat. També hi ha els empleats de
la sastreria i algun oncle ocasional i la mare
que «tarda, com sempre, a arribar». Però,
sobretot, acaparant l’horitzó d’aquest teatre
immens, hi ha el pare.
Mestre
de
la
imaginació
o
prestidigitador
metafísic,
comerciant
fantasmagòric, cabalista i demiürg, el pare
és assetjat sense pausa en aquests textos. El
veiem quan escriu un estudi de meteorologia
comparada (Esbós de sistemàtica general de
la tardor) o quan crea un museu d’ocells a
l’àtic de casa seva o quan, dreçat en un ritus
orgiàstic, s’alça com un huracà per defensar
«la causa perduda de la poesia». I també
quan levita recitant un monòleg impossible o
estudia en els armaris el que resta inexplorat
de l’existència o es transforma en escarabat
o panerola o mosca o papallona, i fins i tot

2 Extret de Árbol de Diana (1962), d’Alejandra Pizarnik (1936-1972). El fragment continua així: «una mirada desde
la alcantarilla/ puede ser una visión del mundo/ la rebelión consiste en mirar una rosa/hasta pulverizarse los ojos».
(N. del t.)
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quan resta immòbil durant anys com un gran
voltor dissecat.
En contacte amb aquest home
estranyíssim, tot llisca cap a un terreny
insegur. Perquè aquest home, tan hàbil per
alterar el tedi de les coses pronunciant les
tesis més àlgides sobre la creació («Tractat
dels maniquins»), és també aquell que Adela
pot portar per on vol tan sols aixecant-se la
faldilla i deixant veure la seva sabateta de
xarol. És el que té el costum d’espiar pels
panys, sempre a punt per quedar enlluernat
pel panxell o el peu d’alguna costurera.
Aleshores no hi ha discurs que valgui, aquest
sacerdot visionari d’una religió pagana cau
fulminat. I es queda allà, bavejant, de quatre
grapes, com els idòlatres servils dels dibuixos.
Aquí resideix el capital fix de Schulz:
em refereixo a aquest excés de pare que no
és més que un dèficit, una insuficiència de
la realitat que l’escriptura, goso proposar,
intenta compensar mitjançant la construcció
del mite. Una altra manera de dir-ho: el que
fermenta massa ràpid es torna impotent
i buit. D’aquí que l’histrionisme patern
coincideixi amb la seva absència; de fet, en
els relats, el pare sempre està desapareixent.
En suma, tota la melodia de l’ànima de Schulz
prové d’un món femení d’aromes i formes que
l’atrauen i aterreixen igualment, i del qual
intenta fugir travessant un temps foradat on
el pare és el rei i el malson, somni.
No vull dir amb això que la seva matèria
narrativa es restringeixi de manera exclusiva
a l’arsenal privat. No, el que defineix
l’obra de Schulz és, al contrari, l’estatut
originalíssim que adquireix el cosmos com a
personatge. «Sempre he tingut debilitat pels
telescopis», va escriure i, en efecte, en la seva
prosa abunden les descripcions on el cel o les
estacions de l’any o les estrelles adquireixen
trets humans («els dies transcorren com
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cucurutxos de crispetes, immenjables i
buits», mentre que al «platejat desori astral»
els somnis confabulen). Més a prop d’Isaac
Lúria, el cabalista de Safed, que de Kafka o
Borges, Schulz mai no trenca amb la imatge
del món visible ni amb l’experiència sensual.
¿Com podria, si «totes les fibres convergeixen
en el mateix cabdell», si «el sentiment és
una esfera de l’ànima humana» i si els llibres
són part del Llibre, aquest Llibre que creix
i es modifica com la vida i que és, per tant,
universal i no té fi?
La seva obra és així una Bíblia de la
infantesa perduda que no deixa de registrar
la irrealitat veritable. La poesia, va escriure
Schulz, és un curtcircuit entre el sentit i les
paraules. ¿És per això que sempre enarbora
derrotes? Schulz és el rapsoda de diverses
d’aquestes derrotes (que acull amb ironia i
autoironia): en la seva obra s’esfondren, una
darrere l’altra, les jerarquies del vell comerç,
la comunitat jueva, les esperances eròtiques.
Però en aquesta realitat degradada, en què les
postures humanes sempre són forçades i una
mica patètiques —és impossible no pensar en
Umarła Klasa («La classe morta») de Tadeusz
Kantor—, alguna cosa resplendeix i això que
resplendeix és lingüístic. Una prosòdia feta
d’el·lipsis, punts suspensius i espais blancs
que busca, en el descarrilament del que és
conegut, aquell enigma que tot escriptor rep
al principi i que després desembrolla en una
exegesi incessant, no per entendre’l sinó per
accedir, amb sort, a una desorientació més
cabal.
El pare, la província i la dona amb
fuet, per tant. Una tríada per desplegar
el que habitualment no veiem. Això
s’anomena felicitat en un món imprecís, la
incommensurable aventura de romandre
ferm, entre la desemparança i el que és
recòndit, a fi de narrar el que és inexpressable.
Potser per això aquests textos són il·legibles
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(se’n van per la tangent, tracten
de tot i de no res) i caminen, amb
total consonància amb si mateixos,
amb naturalitat, sense gràcia
exagerada, «cap a les antinòmies
encisadores».
Aquest tipus d’art, es comprèn, no té cap objectiu. Tampoc
no pot esperar gaire lectors: la seva
imaginació és massa original; el seu
ritme, massa interior. A tot estirar,
pot insistir, amb passió i obediència, en els detalls que serveixen per
encendre el ble de la imaginació i
esperar, a la vora del que és il·lícit,
que l’escriptura esdevingui, ella
mateixa, un nen verbal llançat a la caça del que és invisible.
Em resta afegir que Schulz fou assassinat per un oficial de la Gestapo el 19 de novembre
de 1942. Aquest fet és impronunciable i comporta un coneixement atroç: la plena possessió
de l’orfandat, aquesta conquesta altíssima que dissuadeix per sempre dels dogmatismes de
l’obvietat, no arriba a impedir les fallides de la realitat. El món insisteix, un cop rere l’altre,
en els seus reglaments de prosa, el que és humà s’atrofia en creacions sospitoses i les paraules
es tornen cada cop més inútils. Així i tot, diria Schulz, cal madurar cap a la infantesa, aquesta
«època genial» en què els trens, forestals i savis, esperen les paraules del silenci i, en el seu
moviment cec, encerten infal·liblement, el centre de l’ésser.

MARÍA NEGRONI (Rosario, 1951) és doctora en literatura llatinoamericana per la
Universitat de Columbia. Actualment és professora al Sara Lawrence College de Nova
York. Ha publicat diversos llibres de narrativa, de poesia i d’assaig, i ha traduït l’obra,
entre d’altres, de Louise Labé, Valentine Penrose, Georges Bataille, Charles Simić i
Bernard Noël. És autora del magnífic i inclassificable Pequeño mundo ilustrado (Buenos
Aires: La caja negra, 2011).
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Cronologia de Bruno Schulz

1892. Bruno Schulz neix el 12 de juliol, a

Drohobycz. És el tercer fill (els altres dos són
Hania i Izydor) de Jacob Schulz, propietari d’una
botiga tèxtil, i de Hendel-Henrietta Kuhmerker,
tots dos jueus assimilats de parla polonesa.

1902. Comença els estudis a l’Institut Francesc
Josep I de Drohobycz. Des de ben petit destaca
en dibuix i llengua.

1910. Aprova l’examen de batxillerat i, seguint

els consells del seu germà, es matricula a la
Facultat d’arquitectura de Lwów. Arran de la
malaltia del pare, s’han de vendre la botiga i la
família es trasllada a casa de la Hania i el seu
marit.

1911. Interromp els estudis universitaris a Lwów i torna a Drohobycz a causa d’una malaltia
al cor i als pulmons que fa que hagi de romandre al llit durant sis mesos.

1913. Reprèn la carrera universitària a Lwów.
1914. Nova interrupció dels estudis, en aquest cas per l’esclat de la Primera Guerra Mundial.
Torna a casa.

1915. El 23 de juny mor el seu pare, a seixanta-nou anys.
1917. Amb una part de la seva família es trasllada durant uns mesos a Viena, on fa uns cursos
d’arquitectura a l’institut politècnic d’aquesta ciutat. Torna a Drohobycz. No és reclutat per
l’exèrcit austríac perquè el consideren incapacitat per al servei militar.

1918. Entra en contacte amb el grup Kalleia, format per joves jueus de Drohobycz interessats
en l’art. Fa els seus primers retrats i autoretrats.

1920. Comença a preparar els gravats per al cicle Xięga bałwochwalcza («El llibre de la
idolatria»). Fa servir la tècnica del cliché verre.

1921. A causa de les dificultats econòmiques de la seva família, busca feina com a professor de

dibuix. N’aconsegueix temporalment al seu antic institut, que ara es diu Władysław Jagiełło.
Finalment, ha de deixar el seu lloc per problemes de salut.
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1922. Participa en dues exposicions col·lectives, a Varsòvia i a Lwów. A l’agost s’està en un
sanatori.

1923. Viatja a Varsòvia. Pinta alguns retrats per encàrrec.
1924. El 3 de setembre torna a fer classes de dibuix a l’institut Władysław Jagiełło. Hi treballa
trenta-sis hores a la setmana.

1925. Coneix l’escriptor Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1939).
1926. El 27 d’abril supera l’examen de l’Acadèmia de Belles Arts de Cracòvia amb la nota
d’excel·lent.

1927. Mor el seu amic Wladislaw Riff, amb qui havia intercanviat nombroses cartes que
revelen un programa artístic semblant.

1928. A l’estiu exposa al sanatori Dom Zdrojowy de Truskawiec. El senador Maximilian
Thulie qualifica l’exposició de pornogràfica i en demana el tancament. L’alcalde de Truskawiec
no fa cas d’aquesta petició. El 31 d’agost perd la feina a l’institut, ja que no té prou certificats
per continuar treballant-hi. El 20 d’octubre supera l’examen per a professors de secundària
davant la comissió del Ministeri d’Ensenyament Públic de Varsòvia i pot tornar a la feina.

1930. Al gener demana dos mesos d’excedència laboral —que no l’hi concedeixen— a causa
de les seves malalties (neurosi cardíaca i dispèpsia estomacal). Al maig, exposa a Lwów i
Cracòvia. A l’estiu coneix Debora Vogel (1900-1942), escriptora, traductora i historiadora de
l’art. La seva amistat es forjarà a partir d’una extensa correspondència, una part de la qual
conté fragments que més tard seran inclosos a Les botigues de color canyella.

1931. Exposa a Cracòvia. El 23 d’abril mor la seva mare. Ell mateix s’encarrega de dissenyar
la làpida sepulcral dels seus pares.

1932. El 8 de març aconsegueix el permís definitiu per exercir com a professor de dibuix.
1933. A la primavera coneix Józefina Szelińska, professora de polonès a l’escola de noies

local, que més endavant esdevindrà la seva promesa. Coneix, també, Zofia Nałkowska que serà
protectora de la seva obra i amb qui mantindrà una breu relació amorosa. Comença a treballar
a l’escola pública Adam Mickiewicz, feina que compaginarà amb la de l’institut Władysław
Jagiełło. Al desembre publica el seu primer relat, «Els ocells», al número 52 de la revista
Wiadomości Literackie. L’editorial Rój publica Les botigues de color canyella.

1934. Les botigues de color canyella és molt ben rebut per intel·lectuals com Witkiewicz,

Wacław Berent (1873-1940), Bolesław Leśmian (1887-1937), Zenon Przesmycki (1861-1944),
Leopold Staff (1878-1957), Julian Tuwim (1894-1953) i Józef Wittlin (1896-1976). Viatja a
Varsòvia, on coneix escriptors cèlebres als cercles literaris d’aquesta ciutat. Demana un any
d’excedència laboral per dedicar-se a la seva obra literària, però l’hi deneguen. Al desembre
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juliol» i «L’Època Genial» en diverses revistes literàries.

1935. El 20 de gener mor Izydor Schulz d’un atac de cor. Bruno es compromet amb Józefina

Szelińska. Tots dos tradueixen El procés de Kafka. Exposa a Lwów. Continua publicant relats
en diverses revistes literàries i rebent elogis per la seva obra.

1936. Proposa matrimoni a Józefina Szelińska i ella accepta. Li concedeixen mig any

d’excedència de la feina durant el qual viu a Varsòvia amb la seva promesa i manté contacte amb
els cercles literaris de la capital. Coneix la periodista Romana Halpern, amb qui intercanviarà
una correspondència intensa. El 8 de febrer es dóna de baixa de la Comunitat Religiosa Jueva
de Drohobycz, la qual cosa li ha de permetre casar-se amb Józefina. Obté el títol de mestre. Es
publica la traducció de El procés, signada només per ell. Del 26 al 29 d’agost fa una excursió
en vaixell des de Gdnyia fins a Estocolm. Inicia la seva col·laboració regular amb la revista
Wiadomości Literackie.

1937. A la primavera trenca la seva relació amb Józefina Szelińska. Acaba la novel·la Die

Heimkehr, de temàtica semblant a El sanatori de la clepsidra. La va escriure en alemany
pretenent arribar a un públic més ampli, però el text no va ser publicat i es va perdre. L’editorial
Roj publica El sanatori de la clepsidra.

1938. A l’abril envia Die Heimkehr a Thomas Mann. A l’estiu viatja a París via Itàlia (per
no passar pel territori del Tercer Reich). Duu un centenar de dibuixos però no aconsegueix
que ningú l’ajudi a exposar la seva obra. Al novembre rep el premi de l’Acadèmia Polonesa de
Literatura.

1939. Pateix una depressió cada cop més gran. Josep Roth encarrega a Saul Fryszman la

traducció a l’alemany de Les botigues de color canyella, cosa que no reeixirà a causa del
trasllat de Fryszman a Palestina. L’11 de setembre l’exèrcit nazi entra a Drohobycz i de seguida
hi cometen les primeres atrocitats contra la població jueva. El 17 de setembre l’exèrcit soviètic
conquereix Polònia. Schulz continua ensenyant a l’escola, ara sota mandat rus.

1940. Pinta quadres circumstancials, cartells de propaganda i vinyetes a petició de les noves

autoritats i fins i tot participa en la comissió d’eleccions municipals per al govern polític de la
URSS. Envia Die Heimkehr a una editorial moscovita, que el rebutja. Al setembre l’operen de
pedres als ronyons. Envia un relat a la revista Nowe Widnokręgi. La redacció d’aquesta revista
l’hi retorna amb el comentari: «No necessitem Prousts!»

1941. El 22 de juny Alemanya ataca la URSS i l’1 de juliol els nazis entren a Drohobycz.

Tanquen les escoles i Schulz perd la feina. Tots els jueus de setze a seixanta-cinc anys han de
treballar per als alemanys i són expropiats dels seus béns. Està sota la protecció de l’SS Felix
Landau, per a qui pintarà murals a les parets de la seva vil·la i al casino de la Gestapo. Gran
massacre de jueus a finals de novembre a Boryslaw; entre les víctimes hi ha els seus amics
Anna Plockier i Marek Zwillich. Schulz i la seva família són traslladats al gueto, concretament
a una casa en ruïnes del carrer Stolarska.
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1942. Guarda els seus manuscrits i dibuixos en diverses caixes i les lliura als seus amics

de fora del gueto. Està desnodrit i pateix una depressió profunda. Aconsegueix papers falsos
gràcies a uns amics de Varsòvia. Pretén escapar i prepara la seva fugida de Drohobycz. De
moment, treballa catalogant els més de cent mil llibres confiscats primer pels soviètics i
després pels nazis. El 19 de novembre, es prepara per escapar de Drohobycz. A les 11 del matí
es dirigeix al Judenrat per recollir la seva ració d’aliments. Just en aquell moment comença
una acció indiscriminada de la Gestapo contra els jueus. Unes dues-centes trenta persones
són assassinades al llarg del dia, anomenat Dijous negre pels supervivents. Bruno Schulz mor
assassinat a causa dels dos trets al clatell que li dispara l’SS-Scharführer Karl Günther. A la
nit, Izydor Friedman, un amic, l’enterra al cementiri jueu local. El cementiri va sobreviure a la
guerra, però posteriorment va ser destruït del tot.
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Drohobycz, l’univers de Bruno
Schulz
ELZBIETA BORTKIEWICZ

«Allí on el mapa del país es torna ja molt meridional, descolorit pel sol, enfosquit i cremat
pel temps estival, madur com una pera, estirat com un gat al sol, descansa aquest país
escollit, aquesta província excepcional, aquesta ciutat única al món.»
Bruno Schulz, «La república dels somnis»

D

rohobycz, una ciutat petita situada avui
a Ucraïna, és el punt de pelegrinatge
obligatori per a molts admiradors de Bruno
Schulz de tot el món que s’hi arriben buscant
els llocs que van inspirar aquest gran escriptor
i que van quedar immortalitzats en els seus
relats genials. Però el Drohobycz d’ara no
té res a veure amb el de l’època de Schulz.
Encara que l’arquitectura s’ha conservat quasi
intacta, els antics habitants ja no hi són. Hi
queden unes cases on viuen altres persones,
que tenen altres costums, que parlen un altre
idioma, i que, majoritàriament, ignoren el
terrible passat de la seva ciutat. Resulta difícil
de veure, en el Drohobycz actual, aquell
univers mític que va crear l’escriptor polonès.
Ryszard Kapuściński, fascinat, com
tants altres, per Bruno Schulz, descriu així
el seu viatge a Drohobycz durant els anys
noranta del segle xx: «La vida del gran
Schulz va transcórrer en el marc d’aquesta
ciutat petita, més concretament en el triangle
1

minúscul que tanquen els carrers Floriańska,
Zielona i la placeta del forn. Avui, la gent
pot fer aquest trajecte en pocs minuts sense
deixar de reflexionar sobre el misteri de la
imaginació tan extraordinària de Schulz [...].
Aquesta bella ciutat va revelar una única
vegada els seus secrets sorprenents: una
única vegada i solament a Bruno Schulz.»1
La relació de Schulz amb la seva ciutat
va ser molt especial. Drohobycz era l’únic
lloc del món on podia viure i que gairebé
mai no abandonava, llevat d’algunes visites a
Varsòvia i un llarg viatge a París que havia de
ser el punt d’inici de la seva carrera artística,
però que es va convertir en un malson del
qual va fugir ben aviat. Estava tan unit a la
seva ciutat que va trencar el compromís amb
l’única promesa formal que va tenir, Józefina
Szelińska (fins i tot ja havia demanat permís
a la comunitat jueva per casar-s’hi), perquè
el matrimoni implicava haver de marxar de
Drohobycz: no s’imaginava viure enlloc més.

Aquest fragment apareix al breu apartat que Kapuściński dedica a Bruno Schulz a Imperium (1993). (N. del t.)
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Per
altra
banda,
Schulz
era
perfectament conscient de la qualitat del seu
art i, malgrat la timidesa i caràcter solitari
que el caracteritzaven, desitjava fer-se un
lloc en l’aeròpag dels escriptors polonesos
i europeus. I molt probablement ho hauria
aconseguit (els grans com Gombrowicz,
Witkiewicz o Nałkowska valoraven la seva
literatura) si no hagués estat per com depenia
de Drohobycz, l’únic lloc on la seva imaginació
exuberant fecundava la seva creació artística
i literària.
Bruno Schulz va néixer a Drohobycz,
l’any 1892, com a súbdit de Sa Majestat
l’Emperador austrohongarès, en una família
jueva acomodada. El seu pare era comercial de
tèxtils. A finals del segle xix i principis del xx,
la ciutat tenia una població jueva important
(el 36% dels habitants eren jueus, davant del
24% de polonesos, 21% d’ucraïnesos i 19%
d’altres nacions).
A les darreries del segle xix, arran del
descobriment de jaciments de petroli a la
ciutat pròxima de Boryslaw, Drohobycz va
viure una gran transformació. Al seu voltant
es van obrir diverses refineries. Van créixer
les grans fortunes, la ciutat es va modernitzar,
però la nova economia va ferir de mort el
petit comerç. A la somnolent Drohobycz van
començar a arribar-hi personatges de divers
pelatge cercant diners, sort, oportunitats...
nous homes de negocis, agressius, sense
escrúpols, que de mica en mica van anar
eliminant els comerciants tradicionals, com
el pare de Bruno. Va ser aleshores quan va
néixer el carrer dels Cocodrils, una zona nova,
en què, al costat de les oficines i empreses
relacionades amb la indústria del petroli, dels
bancs, de les refineries, es multiplicaven els
tuguris, bordells i llocs de reputació dubtosa
que creixien com paparres enganxades als
cossos que els alimentaven. Era la banda
insana de la ciutat, que els respectables
habitants de sempre no freqüentaven, de la

qual es parlava en veu baixa davant dels nens,
però que, alhora, atreia com un imant, amb
els seus llums, músiques modernes i halo
mundà.
Així la representa Schulz en els seus
relats i dibuixos (Schulz sempre dubtava de si
es veia més com a pintor o com a escriptor). El
carrer dels Cocodrils és el moll de l’os del pecat:
aquelles calesses amb dones desvergonyides
que, amb un simple moviment de la punta
de les seves sabatetes, redueixen els homes a
nans submisos que s’arrosseguen davant seu,
són el súmmum del pecat. Per altra banda, hi
ha el vell món moribund, la lenta desaparició
del qual adquireix una dimensió mítica. Amb
el misteriós univers del magatzem de teles,
desapareix, també, el personatge central de
tot plegat, el pare, el Demiürg, el filòsof, el
gran defensor de la poesia, l’improvisador,
l’adorador del món d’ocells, que canvia de
mida, de forma, desapareix i torna, a qui
el seu fill Bruno no deixa morir del tot: el
converteix en un gran ocell dissecat.
Després de la Primera Guerra Mundial,
Polònia va recuperar la independència, i la
regió de Lwów a què pertany Drohobycz es
va trobar dins la República polonesa i els
seus habitants es van convertir en ciutadans
d’aquest país. La població jueva continuava
sent la més nombrosa de la ciutat. La de
Drohobycz era una comunitat jueva modèlica
a Galítsia. Durant els anys vint i trenta, el
moviment sionista hi tenia molta força i
suport per part dels joves i en les eleccions
al parlament i a la municipalitat va obtenir
la majoria dels vots. Entre les activitats
que feien, a banda de l’educació ideològica,
hi havia l’organització de campaments de
formació i de cursos d’agricultura, tot pensat
com a fase preparatòria abans d’emigrar
cap a Palestina. Bruno Schulz, per bé que
pertanyia a la comunitat jueva de Drohobycz,
venia d’una família molt assimilada a la
societat polonesa i mai no s’havia sentit atret
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pels ideals del sionisme i encara menys per
la idea d’abandonar Polònia per anar a viure
a Palestina. Schulz compaginava la seva feina
com a professor de dibuix i manualitats al
col·legi local amb la passió pel dibuix i la
literatura. El 1934 es publica Les botigues
de color canyella i el 1936, El sanatori de la
clepsidra, obres que desperten un gran interès
entre els escriptors i crítics a Polònia. El nom
de Bruno Schulz sona en els cercles literaris;
publica crítiques i ressenyes, i exposa. La seva
carrera comença a enlairar-se.
Però va arribar l’any 1939. Després
dels primers dies de la invasió, la ciutat fou
ocupada per l’exèrcit alemany. Van començar
les primeres operacions antijueves, encara
molt innocents en comparació amb el que
havia de passar després de pocs anys. Els
alemanys es van retirar aviat i van deixar
Drohobycz en mans dels seus aliats, la Unió
Soviètica (d’acord amb el que s’havia acordat
al pacte Ribentropp-Molotov: l’1 de setembre
de 1939, Polònia fou atacada pels alemanys
a la frontera occidental i pels russos a
l’oriental). Els habitants de Drohobycz es
van convertir en ciutadans soviètics. Bruno
Schulz es guanyava la vida fent cartells per
a la propaganda comunista: retrats enormes
de Stalin, Lenin, Marx i Engels (explicava que
li encantava observar la seva obra els dies de
pluja, quan la pintura regalimava i convertia
els personatges retratats en les seves pròpies
caricatures).
El 1941 els nazis van tornar a ocupar la
ciutat. Aviat van delimitar la zona del gueto
i hi van tancar tots els jueus de Drohobycz,
així com milers de deportats d’altres zones.
Es calcula que pel gueto de Drohobycz hi van
passar uns quinze mil jueus. Pràcticament
tots foren assassinats al camp d’extermini de
Bełżec; afusellats al bosc proper de Bronica, o
penjats i massacrats als carrers de la ciutat. El
gueto de Drohobycz va perdurar fins al maig
de 1943. Els testimonis d’aquells moments
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terribles expliquen que la darrera columna
de jueus que va abandonar Drohobycz estava
encapçalada pel venerat Rabí Zev Wolf
Nussbaum, que caminava molt dret, amb el
cap ben alt, cantant i ballant, animant els qui
havien de morir.
Entre els jueus tancats al gueto hi
havia metges, professors d’idiomes, artistes i
científics. Un tal Landau, sergent major de les
SS, era conegut per la seva afició als cavalls i
per la seva distracció preferida, que consistia
a disparar jueus des del balcó de casa seva.
Landau, bon espòs i pare atent, va decidir
d’immortalitzar la seva fesomia en retrats,
principalment eqüestres. Algú li havia parlat
de Bruno Schulz, aquell jueu conegut a la
zona com a bon dibuixant i pintor retratista.
Landau va encarregar-li diverses feines, entre
d’altres la decoració de l’habitació dels seus
fills, a canvi d’un passi especial que permetia
al seu esclau abandonar el gueto cada matí
per anar a treballar, la qual cosa, d’alguna
manera, assegurava la supervivència de
Schulz, perquè cada dia morien familiars,
amics i veïns jueus a les batudes i
afusellaments. Però, desgraciadament, aquell
document tan preuat no va salvar la vida de
l’artista polonès: el matí del 19 de novembre
de 1942, dia recordat després com el Dijous
negre, a uns cent metres d’on vivia Schulz,
Karl Günther, un altre SS i gran rival de
Landau, li va disparar dos trets al cap, com a
acte de revenja perquè Landau havia matat el
seu dentista jueu. «Tu has matat el meu jueu,
jo he matat el teu», va dir després. El fresc
pintat per Schulz va quedar inacabat.
Van passar molts anys en què no es va
saber res de la darrera obra de Bruno Schulz.
Però l’any 2001, Benjamin Geissler, un jove
cineasta alemany, va viatjar a Drohobycz
en companyia del seu pare Christian, que
des de feia temps cercava informació sobre
Bruno Schulz. Els Geissler van trobar la vil·la
de Landau i sota les capes de calç hi van
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descobrir les imatges increïbles, creades per
Schulz, de personatges imaginaris amb els
rostres molt reals del mateix Bruno, del seu
pare, de Landau i la seva dona Trudi, de veïns
i amics (devien ser els darrers retrats de les
seves vides). Els experts que van arribar de
Polònia es van posar a treballar i van anar
revelant, curosament, la composició oculta
darrere de la pintura blanca.
Ara bé, una nit, la part del mural que
encara quedava per descobrir va desaparèixer.
Alguns dies després es va saber que se l’havien
emportat a Jerusalem els representants del
Yad va-Xem, amb el permís dels actuals
habitants de la casa i, segurament, de les
autoritats locals, ja que, en aquell moment,
la troballa no figurava en cap registre d’obres
d’art del patrimoni nacional.
Aquest fet va desfermar una gran
polèmica arreu sobre a qui pertanyia Bruno
Schulz. Els qui justificaven l’acció del Yad
va-Xem argumentaven que la vida i la mort
de Schulz, com la de tants milions de jueus,
pertanyia a la història del poble jueu. D’altres
argüien que, encara que les arrels jueves que
havien marcat la imaginació artística i literària
de Schulz eren innegables, escrivia en polonès
i en alemany, no era membre practicant
de la comunitat hebrea, no freqüentava la
sinagoga, estava plenament assimilat i mai
no havia pensat a emigrar a Palestina. Els
polonesos senten una veneració molt especial
per Bruno Schulz: el consideren totalment
polonès, però alhora totalment jueu, i veuen
en la seva creació una mena de pont que uneix
les dues cultures, la polonesa i la jueva. No és
un fenomen nou; ja abans de la guerra, quan
fou guardonat amb el premi de l’Acadèmia
Polonesa de Literatura, va rebre elogis dels
escriptors i crítics literaris més prestigiosos
de l’època a Polònia. Les protestes del sector
més retrògrad i antisemita foren escasses i
insignificants.

Després de la guerra, gent com Jerzy
Ficowski o Artur Sandauer van dedicar una
gran part de les seves vides a cercar els vestigis
de l’obra del genial autor, a recuperar les obres
disperses que Schulz havia anat distribuint
entre els seus amics amb l’esperança que se
salvarien, a recordar-lo, i a encomanar-ne
l’admiració a noves generacions de lectors.
Avui dia, Bruno Schulz és considerat un dels
escriptors polonesos més grans de la història.
L’interès per Bruno Schulz, que va
néixer, viure i morir a Drohobycz, és un
fenomen totalment nou a Ucraïna. N’hi ha prou
de dir que la seva obra, traduïda a quaranta
idiomes, encara no té versió ucraïnesa. Fins
fa pocs anys, aquest país l’ignorava quasi del
tot: no era un autor ucraïnès, no escrivia en
ucraïnès, mai no va manifestar cap mena
d’interès per la causa nacionalista ucraïnesa,
pertanyia al passat. L’assumpte dels frescos
va obligar les autoritats a implicar-s’hi.
Finalment, el govern ucraïnès va
declarar que la part del mural que es trobava
a Israel pertanyia al patrimoni cultural
ucraïnès i havia estat cedida temporalment al
Museu de l’Holocaust de Jerusalem. I és allà,
magníficament reconstruït, exposat al públic
des de l’any 2005.
L’altra part del mural és avui a la Sala
Bruno Schulz, un petit museu dedicat a aquest
gran autor a la universitat de Drohobycz
(ubicada justament a l’edifici de l’antic col·legi
on Bruno Schulz va treballar durant anys com
a professor de dibuix i manualitats).
La tenacitat i la passió dels cada cop
més nombrosos admiradors ucraïnesos de
Schulz comencen a donar els seus fruits. Creix
l’interès per Bruno Schulz a la ciutat que el va
veure néixer. Una prova d’això és el festival
que, cada dos anys, converteix per uns dies
Drohobycz en un lloc especial.
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Durant una setmana, la ciutat queda
immergida en el món schulzià: conferències,
performances, espectacles teatrals, concerts,
i la participació d’artistes, escriptors, poetes,
traductors i investigadors de divuit països.
Drohobycz és el punt de trobada d’aquells
que viuen posseïts per la màgia de Schulz,
marcats per sempre pel geni de l’autor de Les
botigues de color canyella i El sanatori de la
clepsidra.

Chof (guanyador del Spair Prize of Literature
el 2003) o el serbi Mirco Demić, autor de
la novel·la Ćilibar, med, oskoruša es van
inspirar en ell. De Schulz en parlen grans
escriptors universals del segle xx: Isaac
Bashevis Singer, Philip Roth, John Updike...
La tardor del 2000, la ciutat italiana de
Trieste va dedicar un congrés important a
l’obra del genial autor, titulat Bruno Schulz:
Il profeta sommerso.

Cada edició del festival escull un tema
principal a l’entorn del qual es desenvolupen
totes les activitats. L’any 2010, per exemple, es
va dedicar a Bruno Schulz com a protagonista
literari. Diversos autors, com Cynthia Ozick,
al seu The Messiah of Stockholm, David
Grossman a Ayen erekh—ahavah o Ugo
Riccarelli a Un uomo che forse si chiamava
Schulz, han convertit aquest autor en tema o
personatge de novel·la. També els convidats
d’aquell any: Marco Ercolani en el seu Il mese
dopo l’ultimo, Amir Gutfreund a Ahuzot Ha-

El festival de Drohobycz és, sobretot,
un homenatge a aquest gran escriptor. Però
també és un intent de rememorar el passat
multicultural d’aquella part d’Europa que
és Galítsia, amb la seva llarga tradició de
tolerància i diàleg. Potser aviat arribarà el
moment de parlar d’altres fills il·lustres de
Lwów, Drohobycz o Truskawiec com Joseph
Roth, Józef Wittlin, Irene Frish, Leopold von
Sacher-Masoch, Soma Morgenstern, Manès
Sperber, Andrzej Kuśniewicz o el pintor
Maurycy Gottlieb.

ELZBIETA BORTKIEWICZ ha traduït a l’espanyol obres d’autors polonesos com
Ida Fink, Bruno Schulz (l’obra completa), Witkiewicz, Józef Wittlin, Andrzej Szczypiorski, Andrzej Stasiuk, Adam Zagajewski, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert,
Adam Mickiewicz i Julian Tuwim. Ha col·laborat amb les revistes culturals Nuevo Índice, Quimera, Cuadernos del Norte i Raíces. L’any 1993 va rebre el diploma del Ministeri
d’exteriors polonès per mèrits en la divulgació de la cultura d’aquest país. Dirigeix, a
més, la secció de cultura de l’Associació Cultural Hispano-Polonesa.
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La república de la hipotaxi
Anna Rubió i Jerzy Sławomirski són els autors de la magnífica traducció de Les botigues
de color canyella i El sanatori de la clepsidra que Quaderns Crema va publicar l’any 2001.
Us oferim la transcripció de la conversa que vam tenir amb ells entorn de la figura i
l’obra de Bruno Schulz, i del món de la traducció.
Coneixíeu Bruno Schulz abans que us proposessin la traducció dels seus relats?
Anna: Schulz és un pes pesant de la literatura polonesa i el vaig conèixer quan em vaig
aproximar a aquesta literatura.
Jerzy: Aquesta és una pregunta que es pot entendre des de Catalunya, però no pas des de
Polònia, perquè ser polonès i no conèixer Schulz és impossible. Pensa que els seus llibres
han estat lectura obligatòria a l’escola durant molts anys. A mi em van fer llegir Schulz quan
tenia 15 anys.
I què et van fer llegir, d’ell?
Jerzy: Tot; m’ho van fer llegir tot. Allà encara no havia arribat la moda de fer llegir fragments.
Ens en feien proves per comprovar si ens havíem llegit el llibre, amb preguntes del tipus
«com es diu la criada que...», en comptes de fer-nos-en escriure una crítica.
Que fos lectura obligatòria no provocava l’efecte contrari?
Jerzy: Sí, totes les lectures obligatòries, d’entrada, tenen un efecte dissuasiu, encara que
jo diria que Schulz no provoca tant rebuig com d’altres, com els clàssics del segle xix, per
exemple. Al cap d’uns anys vaig rellegir-lo, abans de treballar en la traducció, vull dir. Val
a dir que precisament Schulz, amb aquest punt de bogeria, amb aquest món que crea, tenia
una rebuda bastant decent entre els joves.
Sabeu si continua sent lectura obligatòria, avui dia?
Jerzy: No ho sé. Han canviat tantes coses, que no ho sé. Depenent del govern de torn, hi
ha canvis en aquestes coses: si són més de dretes o d’esquerres... Jo parlo d’una escola —
la meva— especial, amb un programa de literatura molt ampli i amb una llista de lectures
obligatòries diferent de la resta. Sobre Schulz, però, es continuen publicant molts estudis a
Polònia, molts. Jo diria que gairebé no se’n pot dir res més, si no se’n descobreix algun tresor.
1

Jerzy Ficowski (1924-2006) va ser un poeta i traductor polonès que va dedicar una gran part de la seva vida a
estudiar la vida i l’obra de Bruno Schulz.
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Un tresor com el manuscrit de El Messies, oi?
Jerzy: El manuscrit de El Messies és llegendari i és segur que va existir. Schulz hi treballava.
En una carta ell mateix cita la primera frase, molt schulziana, de la novel·la. És l’únic que en
coneixem i em sembla que diu quelcom semblant a: «Ha arribat el Messies —va dir la mare—,
l’han vist a prop de Sambor.» Sambor és un poble pròxim a Drohobycz. Aquesta primera
línia és una conversa normal, molt schulziana. I és l’únic que en coneixem. Sobre El Messies
no sé si saps que hi va haver converses estranyes amb un suposat ex-agent de la KGB...
Sí, Jerzy Ficowski1 explica aquest episodi, entre altres de relacionats amb la recerca del
manuscrit d’aquesta obra.
Jerzy: Ficowski ho explica, sí. El cas és que el contacte es va trencar; és un gran misteri. Però
no només ho explica Ficowski: a Polònia hi ha una generació de schulzòlegs, més joves, que
han dut a terme una obra fantàstica i que en publiquen moltes coses.
Anna: El problema és que aquests estudis no estan traduïts.
Jerzy: És clar, són estudis universitaris, molt especialitzats. S’han publicat les cartes de
Schulz, per exemple. I El llibre de la idolatria, que inclou els seus gravats. Hi ha interès
per Schulz i crec que, avui en dia, a Polònia, qualsevol persona mitjanament formada sap
perfectament qui era. Fa uns anys, per exemple, es va parlar molt a la premsa del robatori
dels frescos que Schulz havia pintat a la vil·la que el nazi que el protegia tenia a Drohobycz.2
Va ser un tema molt comentat. Els senyors del Yad va-Xem consideren que Schulz era jueu,
i és clar que ho era: va morir pel fet de ser-ho. El problema és que abans havia apostatat, tot
i que mai no es va batejar.
Va apostatar com a pas previ al seu casament, crec.
Jerzy: Sí, perquè s’havia de traslladar a Silèsia i viure-hi un any per poder casar-se pel ritus
protestant. Els protestants es podien casar amb conversos jueus, però els catòlics no podien,
perquè encara eren vigents les lleis russes que ho prohibien. La seva xicota era conversa de
segona generació. En tot cas, és segur que Bruno Schulz va escriure una carta a la comunitat
jueva dient que se’n donava de baixa. En canvi, no és veritat el que diuen alguns schulzòlegs i
fins i tot alguns companys de l’escola on treballava: que es va batejar. No. Un d’ells va arribar
a dir que Schulz devia estar batejat perquè quan entrava amb els seus estudiants a l’església
tenia un posat molt recollit. Un argument absurd: hi anava a dibuixar i el seu recolliment era
una mostra de respecte. Schulz era jueu i va apostatar. Però va triar el polonès com a llengua
literària, quan podria haver triat l’alemany.
I per què no el jiddisch?
2

La nit del 21 de maig de 2001, uns representants de l’institut Yad va-Xem de Jerusalem van entrar a la vil·la on
s’havien trobat uns frescos de Schulz i se’ls van endur a Israel. Aquest fet va aixecar molta polèmica a Ucraïna i a
Polònia.
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Jerzy: El jiddisch com a llengua de literatura era molt difícil perquè tenia molt poca
projecció. Hi havia escriptors en jiddisch, Sholem Aleihem3, per exemple, que va ser
descobert relativament tard. Era una llengua molt menyspreada, fins i tot pels jueus. De fet,
la literatura en jiddisch és Singer.4 Ell la va dignificar. Tampoc l’Estat d’Israel no va donar
suport a aquesta llengua; els va interessar més l’hebreu.
Schulz tenia un domini de l’alemany prou bo com per escriure en aquesta llengua. De
fet, va escriure una prova en alemany, de jove; un relat que li van rebutjar. El cas és que va
triar el polonès. A més, es coneixen les seves conviccions polítiques: era socialista, sobretot
partidari del mariscal Józef Piłsudski, que era socialista d’origen, encara que després del cop
d’estat es va convertir en un dictador. Hi ha textos de Schulz, molt poc coneguts, que són
pràcticament apologies de Józef Piłsudski, la qual cosa s’entén perquè en aquella època la
tria era entre els nacional-demòcrates, que eren antisemites, i Józef Piłsudski, que era més
aviat federalista i d’origen lituà. Aquest corrent polític era força habitual dins dels jueus amb
formació; no parlem dels hassídics, que vivien d’esquena a la realitat de l’Estat.
¿Creieu que la brutalitat de la manera com va morir Schulz fa que la seva obra corri el
perill de passar a un segon pla? Ho dic per com la seva figura apareix, sovint mitificada,
en diverses obres d’autors posteriors, com Cynthia Ozick, Philip Roth o David Grossman i
perquè sembla com si fos més conegut per com va ser assassinat que no pas per les seves
virtuts artístiques. En part, aquesta mitificació, segurament també es deu al misteri que
envolta el manuscrit de El Messies de què parlàvem abans.
Jerzy: Potser sí, però a Polònia crec que és impossible que la mort de Schulz tapi el seu
llegat. La seva obra ja era bastant coneguda abans de la guerra, gràcies en gran part a Zofia
Nałkowska, que era la presidenta de l’Acadèmia de Literatura i una gran escriptora. Podríem
dir que era l’escriptora més ben considerada en aquell moment i va donar una opinió
entusiasta sobre Schulz, que per cert va ser el seu amant, d’una nit i prou, cosa que sabem
perquè ella va ser indiscreta, no pas ell. Nałkowska va arribar a parlar molt bé de Schulz com
a amant.
Anna: Com a amant, també?
Jerzy: Sí, també; la qual cosa sobta perquè ell era poca cosa, malaltís, terriblement tímid,
i en la seva correspondència amb les dones veiem un home molt poc decidit, poc atractiu.
I, en canvi, sorprèn aquesta opinió d’una senyora que era una devoradora d’homes, molt
coneguda, i que fins i tot es veu que, a partir d’aquesta relació amb Schulz, va desfer els plans
de matrimoni que tenia amb un home molt ric i ben plantat. El que passa és que Schulz
després va marxar de Varsòvia i va tornar a Drohobycz.
Anna: A Polònia hi va haver tantes morts absurdes en aquella època, que la de Schulz és
una més. No és una excepció. Tot i així, és d’aquells autors que, un cop traduït, no et vénen
ganes d’haver-lo pogut conèixer. Era un personatge molt torturat. Amb molts autors passa
que, quan els coneixes personalment, dius: m’hauria estimat més no conèixe’l, tant que
m’agradava...
3

Sholem Aleikhem (1859-1916). Cèlebre escriptor jiddisch, l’obra més coneguda del qual és Tevye der milhiker
(«Tèvie, el lleter»), que va servir d’inspiració per al musical Fiddler on the Roof.
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Jerzy: Sí, és clar. Però Schulz no era un personatge torturat i prou; era molt bon professor,
per exemple. Els alumnes li feien una mica la guitza, perquè el dibuix a Polònia, m’imagino
que com aquí, sempre ha estat una maria. Però, de vegades, ell els explicava un conte i
aleshores els calmava. Si algun alumne tenia talent, s’hi fixava; als altres els posava un bé o
un notable i no els feia gaire cas.
Sobre això de conèixer l’autor o no, jo sempre dic que m’estimo més no conèixer
l’escriptor que tradueixo perquè no vull donar-li avantatge sobre els autors morts: traduïm
molts autors morts i no els podem preguntar què volien dir. És més important el que han dit
que el que volien dir. Han perdut el control de la seva obra. Però també tenim bona relació
amb alguns autors. El que passa és que, de vegades, els egos són perillosos. El pensament
humà és més interessant que els humans.
Tornant a la mitificació de la figura de Schulz, sembla com si alguns dels autors que he citat
abans i d’altres, molts d’ells nord-americans, i quasi tots jueus, utilitzin Schulz per acostarse a les arrels europees dels seus pares o avis.
Anna: És que Schulz és un símbol, sí.
Jerzy: És un símbol. Schulz té una mort absurda per un conflicte entre dos nazis. Ell és el
pintor de l’habitació dels nens d’un d’ells i l’altre, en canvi, té un salsitxaire que es veu que
li fa unes salsitxes fantàstiques. Un dels nazis mata el salsitxaire i, per revenja, l’altre mata
Schulz, perquè no pogués enllestir la pintura.
Anna: Aquesta és la part grotesca de tot plegat però, és clar, de morts en aquesta època
provocades per situacions imprevistes n’hi va haver tantes...
Jerzy: Forma part del món de Schulz, que va tenir un final tràgic al final de la guerra. I, bé, hi
ha moltes preguntes, encara. Sabem que hi va haver un intent de treure Schulz de Drohobycz
i fins i tot de fer-lo passar a Suïssa. Hi havia documents falsos preparats per a ell perquè
pogués viatjar. Per què no va fugir? Sembla que era qüestió de dies, no ho sabem. Schulz
era imprevisible. Li feia por marxar del seu poble? Tenim testimonis de gent que el tenia
com a professor de dibuix que tampoc no són exactament unísons: n’hi ha que creuen que
va ser maltractat pels altres professors; d’altres diuen que no, que el fet de ser jueu li havia
comportat únicament conflictes insignificants. Sabem perfectament que ell no complia certs
requisits formals i, així i tot, va mantenir la plaça a l’escola fins que els va complir. Schulz era
una mica desorganitzat; molt poc de tocar de peus a terra.
Isaac Bashevis Singer considerava que Schulz era més bon escriptor que Kafka. Tenint en
compte les connexions inevitables entre aquests dos autors, ¿el fet de conèixer l’obra de
l’escriptor txec us va ajudar a traduir Schulz?
Jerzy: Jo no ho veig gaire clar. Tothom en parla, perquè, és clar, dos jueus, més o menys de
la mateixa època, i parlen d’escarabats...
4

Isaac Bashevis Singer (1902-1991) és l’escriptor jiddisch més popular. Va guanyar el Premi Nobel de literatura
l’any 1978.
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Bé, i Schulz, amb la seva xicota, va traduir El procés, per exemple.
Jerzy: Sí, però jo hi veig una certa semblança pel que fa a la tradició jueva comuna, al
background, però per traduir Schulz no cal conèixer Kafka. És un altre món. Per a mi, Kafka
és molt més occidental, per dir-ho d’alguna manera. Praga en aquell moment era una ciutat
molt important dins l’Imperi austrohongarès. Praga, Viena, Budapest, Cracòvia i para de
comptar. En canvi, Drohobyz era un racó, a la Galítsia oriental, tot i que, pel que era Galítsia,
gràcies al descobriment del petroli, Drohobycz va esdevenir una ciutat industrial, va atraure
molta gent i va sofrir un seguit de canvis, típics, per altra banda, del pas del segle xix al xx.
Praga és Praga i Drohobycz és Drohobycz. Kafka és molt més occidental i estava molt més
ficat dins del món literari d’aquella època; en canvi, Schulz és un outsider, ho era durant la
seva vida i ho és pel que fa a la seva obra; jo diria que no es pot comparar amb cap altre autor,
és un autor únic.
Ni tan sols amb cap autor de la tradició literària polonesa? O amb alguns contemporanis
seus?
Jerzy: No. Aquí s’acostuma a parlar de la tríada Gombrowicz, Witkacy, Schulz. Són tan
diferents. És clar, són tres autors que, d’alguna manera, van trencar la tradició modernista,
però ho van fer d’una manera molt diferent. Personalment, crec que Schulz és el que menys
trenca aquesta tradició, la continua d’una manera creativa. Crec que en alguna pregunta
parles dels neologismes... És clar, els neologismes són una de les característiques, entre
altres coses, del llenguatge modernista polonès. Per exemple, la seva sintaxi, aquestes
frases interminables, que per una banda potser es deuen a la influència de l’alemany
d’aquella època. Schulz, molt sovint, estira fins al màxim les possibilitats de la sintaxi. Més
subordinades, impossible! I potser això sí que va constituir un problema per a nosaltres, a
l’hora de traduir-lo, sobretot pel famós problema de la hipotaxi en català. I ho vam resoldre
com vam poder. En alguns casos vam haver de dividir unes frases que el polonès admet,
però no recomana. I aquestes frases tan llargues, amb moltes subordinades, són típiques
del modernisme. Em vaig arribar a preguntar, fins i tot, si el fet que Schulz fos jueu no devia
influir en tot això, perquè ell tenia un gran respecte per la llengua polonesa. El jiddisch era la
llengua dels pobres. En canvi Witkacy, el pare del qual era filòsof i arquitecte, i Gombrowicz,
que venia d’una família de terratinents, feien el que els venia de gust, tractaven el polonès
amb més irreverència. Tot i això, Schulz és creatiu i innovador. Fins i tot sabem que Witkacy
va parlar molt bé de Schulz, li va donar un cop de mà i Gombrowicz, també. D’alguna manera
hi havia un respecte, i no és habitual perquè Gombrowicz no respectava ningú, era molt poc
respectuós. Els tres avantguardistes anaven per camins molt diferents i entre ells no hi havia
connexió artística; personal, una mica més, potser. Schulz és un fenomen a part. No té ni
continuació ni precedents, per això és tan interessant.
L’obra artística de Schulz, us va servir d’ajut a l’hora de traduir els seus relats?
Jerzy: Hi ajuda, és clar. Però no et sabria dir fins a quin punt, ni a partir de quin moment.
En els seus gravats, sobretot, a banda dels seus temes obsessius de caire masoquista, hi ha
un paisatge fantàstic, els carrers... hi ha tot un món. Fins i tot les persones representades en
aquests gravats, aquestes dones fantàstiques i dominants, tenen noms i cognoms. La gent
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que vivia a Drohobycz en aquella època sabien perfectament qui eren. Per exemple, una era
una gran dama de companyia, de les de categoria per ser Drohobycz. Els pentinats, la manera
com vesteixen, les sabates, aquesta obsessió per les sabates de Schulz... El clima d’aquests
gravats ajuda a entendre els seus relats, però jo també coneixia les fotografies i les postals
antigues de Drohobycz, on sempre apareix la casa de Schulz; no on va viure els darrers anys,
sinó la casa de la seva infantesa, la casa del pare. Allà on passen totes aquestes històries. La
casa on vivia amb la criada Adela i la mare. Se sap com era aquesta casa, que es va cremar,
perquè encara en queden documents i postals.
El problema és que no sé fins a quin punt hi ajuda conèixer la seva obra artística
perquè, com que sóc d’on sóc, tinc molta informació sobre el món jueu, l’shtetl, encara que
Drohobycz era molt més que això, perquè la població jueva allà no arribava al 50% i en altres
pobles eren la majoria. Barris o carrers jueus sí que tenien el mateix ambient que coneixíem
per mitjà de la literatura; per a nosaltres és un món molt proper. Però segur que aquests
gravats ajuden a entrar al món particular de Schulz. Aquest món d’obsessions. La figura
de l’Adela, per exemple, aquesta força vital però terrenal, perillosa, oposada al pare, que és
poesia pura, una barreja d’odi i de fascinació, una mica masoquista, per a aquesta dona. És
clar que això es veu molt bé als gravats de Schulz.
La vostra traducció té la virtut (segurament és el màxim a què pot aspirar qualsevol
traducció) de fer creure al lector que està llegint l’obra en la llengua original. És un llibre
d’una riquesa lingüística enorme, brollen paraules pertot arreu. Traslladar tota aquesta
riquesa al català té un mèrit extraordinari. La pregunta és, ho sé, tan senzilla com ingènua:
com s’aconsegueix, una cosa així?
Jerzy: No hi una recepta miraculosa. Intentes conservar tots els sabors i colors i olors, i no
sempre és possible. No hi ha una única manera de resoldre els problemes. Jo diria que potser
el dubte que vam tenir, però no solament amb Schulz, era el de l’ús de cert vocabulari, que,
per altra banda, era necessari. Vull dir que el problema és que un polonès amb formació, un
lector de Schulz (no tothom llegeix Schulz), té un coneixement passiu del polonès més ampli
que un lector català. Hi ha un coneixement actiu que s’està reduint en totes les llengües i un
coneixement passiu que ens permet llegir la literatura del segle xix, per exemple, on surten
paraules que no acabem d’entendre. El lector polonès ha passat per l’escola en polonès
sempre i amb una llista de lectures que havia de llegir, i posseeix el vocabulari necessari per
fer-ho. Aquí dius una paraula i molta gent no l’entén i quan els la dius en castellà, llavors sí.
Anna: Però no és un fenomen exclusiu de Schulz, oi?
Jerzy: El problema és que Schulz deixa en evidència aquesta mancança. Però jo diria que el
que més va costar va ser fer llegible el que amb prou feines ho és en polonès. En català dius
què faig; sempre dic que els francesos tenen la sort de tenir el donc, que soluciona tants
problemes...
Anna: És que en català acabes perdent l’antecedent. No tens manera de marcar-lo. Recordo
que vam tallar força, altrament hauria resultat il·legible. Amb vista al resultat final és igual
si el text està tallat, o si a la traducció una frase ocupa vint línies en comptes de trenta.
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L’important és que si sona estireganyat, ja s’aconsegueix l’efecte. Si ho estires més, no hi
entra.
Jerzy: Jo recordo aquesta traducció amb plaer. Volíem conservar el ritme de Schulz. De
vegades aquestes dues línies que no hi entren es poden enganxar amb la frase següent. És
possible perquè, al capdavall, l’oració no és cap vaca sagrada; les llengües tenen el seu ritme,
la seva prosòdia i, és clar, això s’ha de respectar.
Hi ha sempre aquesta dicotomia en el món de la traducció entre fidelitat o sentit, quan
realment ambdues coses són importants, oi?
Anna: És clar; el que importa és que produeixi aquesta sensació d’això no s’acaba; si aquesta
sensació la tens igual, no passa res.
Us van donar gaire temps per traduir aquest llibre?
Jerzy: En aquella època en Jaume Vallcorba sempre ens deia «el que necessiteu perquè
estigui bé». No pressionava. Evidentment hi havia terminis, però no era gaire taxatiu amb
això. Crec que els vam complir, els terminis. Nosaltres intentem tenir terminis llargs i si de
cas avançar-los. Això sempre és possible i així no tens la sensació de tenir una espasa de
Dàmocles a sobre.
Anna: No recordo que el termini fos un problema. Ara bé, hi ha moltes hores de dedicació a
cada plana.
Quina és la vostra manera de traduir? Com treballeu?
Anna: El nostre sistema ho acaba de complicar.
Jerzy: Jo faig la primera traducció sol, després ens asseiem junts i, amb l’original a la mà,
anem fent. I repassem tot el text. En canviem moltes coses respecte a aquesta primera
traducció.
Anna: Això té el perill que es pot allargar indefinidament. Si estàs sol arriba un punt que dius
prou, però així, clar... si vols discutir, pots discutir interminablement.
Jerzy: Jo vigilo que no s’allunyi gaire de l’original i l’Anna, que soni bé en català.
Anna: I hem de negociar.
Jerzy: I negociem. De vegades vas més ràpid o més lent. És una feina molt laboriosa. Moltes
hores.
Anna: Si ho fas sol hi ha un moment que plegues, però és clar... Això nostre té avantatges,
però la negociació ho allarga.
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Jerzy: Si comptem les hores... Si fos un llauner i treballés tantes hores ja fóra ric...
El fet que es tracti de dues obres que originalment es van publicar de manera separada, va
tenir res a veure amb la manera com vau afrontar-ne la traducció? Ho vau tenir present?
Jerzy: Hi ha moltes edicions que ajunten tots dos llibres. Pel que fa al clima, és molt semblant.
Diuen que El sanatori de la clepsidra és més fluix que la primera part, potser sí, no ho sé...
No ho veig gaire... Són dos llibres diferents, dins del mateix fenomen únic que és Schulz. Jo
ho veig com un sol volum de dues obres.
De fet, hi ha relats que són intercanviables.
Jerzy: Sí. El fet que siguin dos llibres no va comportar cap problema.
Quan traduïu, consulteu traduccions de l’obra en qüestió que s’hagin fet en altres llengües?
Anna: No ho fem gairebé mai. De vegades, per curiositat, a posteriori. Abans, no ho fem
mai perquè, encara que no ho vulguis, per mandra, el cervell es queda amb la solució que ha
trobat l’altre. Si et donen una solució, no en busques cap altra.
Jerzy: El que sí que passa és que, de vegades, quan hi ha un fragment excessivament pelut,
un trencaclosques, i finalment hi trobem una solució, després mirem quina solució ha trobat
l’altre i molt sovint no és pas millor.
Anna: De vegades és just el fragment que falta, en la traducció que consultem.
Jerzy: Ha desaparegut miraculosament, i et preguntes: per què aquest fragment i no pas cap
altre?
Anna: És que és inevitable: si la solució de l’altre et sembla encertada, ja no vas més enllà.
Per això no ho fem. L’avantatge de ser dos a l’hora de traduir és que segons quins errors els
detecta o l’un o l’altre. A més, en el nostre cas, tots dos sabem polonès, en Jerzy molt més,
és clar, però és un altre avantatge. No ho fem, això de comparar, no pas per menyspreu, sinó
perquè és terriblement perillós.
Jerzy: És normal, els humans anem per la via fàcil i això significa agafar les solucions fàcils.
A més, això de comparar et pot donar un seguit de solucions puntuals, però tu has de donar
una forma que s’ha de correspondre amb la forma original i, és clar, tu tens la teva visió i una
altra persona tindrà la seva. No llegim de la mateixa manera, que seria molt avorrit, no ens
fixem en els mateixos detalls.
Anna: Però he sentit a dir que hi ha grans traductors que treballen així, amb altres traduccions
al costat.
Jerzy: Jo no sabria encaixar res en la forma que ha de tenir. Alguna vegada, un cop hem acabat,
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comparem la nostra solució amb la d’altra gent, una mica per curiositat. I, evidentment, si
trobéssim una solució genial, la copiaríem, però no acostuma a passar mai.
Anna: Si parlem de neologismes, per exemple, comparar no serveix de res perquè no
funcionen com en castellà. Són els que fan de més mal comparar. Més val no mirar-ho
perquè segur que te n’aniràs cap allà. Recordo que això passava molt amb Gombrowicz, la
traducció funciona molt diferent en castellà.
Teniu cap preferència, a l’hora de traduir? Què us agrada més?
Jerzy: A mi m’agrada l’assaig. Traduïm més ficció que assaig perquè hi ha més mercat.
Anna: L’assaig és més còmode.
I la poesia?
Jerzy: En principi et diria que no. Vam fer un volum de Szymborska amb l’Anna Maria
Moix fa temps i ella es va encarregar de la forma poètica.
Anna: Les traduccions de poesia, per als poetes. Per traduir poesia...
Jerzy: Ho hem fet, però si puc evitar-ho, millor. A més, hi ha bons traductors de poesia
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polonesa al català.
Xavier Farré, per exemple.
Jerzy: Sí; en Xavier Farré, que és poeta i té un coneixement del polonès molt bo i segur que
ho farà més bé que nosaltres. Ara, de vegades si dins d’un assaig l’autor cita cap fragment
de poesia que no estigui traduït, doncs no hi ha més remei.
Anna: Amb molta recança, ho fem. És una forma que, si no la fas servir sovint, ja veus que
no funciona... De fet, no sé si hi ha gaires traductors que es dediquin a tots els àmbits. Un
tot terreny és complicat de trobar. En el fons, es tracta d’un problema d’incapacitat.
Jerzy: Acabo de llegir una cosa de Narcís Comadira que diu que el traductor és el millor
lector. Jo no hi estic d’acord. És el més atent, cruel, despietat i brutal. No és pas el millor.
El lector normal, quan llegeix, va a un ritme que se li escapen moltes coses; el traductor va
a un ritme molt més lent. És com si, en comptes d’admirar un nu, obres aquell cos en canal:
n’elimines el plaer. No sé quin plaer estètic es pot obtenir d’admirar una melsa, potser n’hi
ha algun, però és absolutament diferent del d’admirar un nu.

ANNA RUBIÓ (Barcelona, 1960) és medievalista, paleògrafa i traductora. Des de 1992 és
professora a la facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.
JERZY SŁAWOMIRSKI (Cracòvia, 1956) és lingüista i traductor. Ha estat professor
adjunt a la Universitat de Cracòvia i professor associat al Departament de Llengües Eslaves
de la Universitat de Barcelona. És autor de tres llibres i de més d’una vintena d’estudis de
lingüística indoeuropea, general i romànica publicats a Polònia, Espanya, França i Suècia.
Conjuntament, han traduït del polonès al català o a l’espanyol més de quaranta llibres de
la literatura polonesa clàssica i contemporània, entre els quals cal destacar obres d’autors
com ara Witold Gombrowicz, Bruno Schulz, Zbigniew Herbert, Adam Zagajewski, Wisława
Szymborska, Sławomir Mrożek, Ryszard Kapuściński o Leszek Kołakowski. Van ser
guardonats amb el Premi Ciutat de Barcelona 1999 en la modalitat de traducció en llengua
catalana.
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Traduttore, traditore?
Roger ferrer
Sobre la traducció magnífica de Les botigues de color canyella i El sanatori de la clepsidra de
Bruno Schulz publicada per Quaderns Crema l’any 2001.

S

klepy Cynamonowe (1934) i Sanatorium
Pod Klepsydra (1936) són els dos
llibres de relats que Bruno Schulz va veure
publicats en vida. La riquesa i originalitat
de l’obra d’aquest autor es va anar revelant
progressivament al món, sobretot a partir
dels anys seixanta del segle passat en què
van aparèixer les primeres traduccions de
les seves narracions a l’anglès i l’alemany,
entre altres idiomes. Si el fet de traduir es
presenta sempre com una tasca quixotesca,
en el cas de Schulz les dimensions del repte
són enormes. L’original schulzià dóna molt

de joc: el talent descriptiu de l’autor polonès
excel·leix mitjançant unes acotacions
temporals luxoses, caracteritzades per un
gran barroquisme líric en què el sensualisme
desborda una prosa que tot sovint voreja els
marges de la poesia, que situen objectes i
personatges en unes coordenades de temps
insòlites. Les estacions, els mesos i els dies es
fan matèria poètica.
Però és que l’extraordinària potència
demiúrgica i creadora del narrador no
solament transforma allò relatat —que

monogràfic

inclou, fins i tot, canvis d’escenari impulsats
per somnis narratius a mitja acció—, sinó
que es canalitza també en la matèria literària:
la paraula i les frases floreixen amb una
exuberància tropical, cosa que anticipa, per
exemple, el realisme màgic tan característic
del boom sud-americà posterior. La gran
habilitat de Schulz per crear espais es
correspon amb una construcció literària molt
elaborada feta de frases pantagruèliques
que combinen destil·lació d’alquimista amb
paciència de pagès vell. És una prosa que
sembla nascuda al corn de l’abundància de
les paraules i que mostra l’enorme talent
imaginatiu d’aquest autor que crea paràgrafs
d’una densitat literària semblant a la dels
millors modernistes com Proust o Joyce,
coetanis seus.
Calen grans dosis de valentia o disposar
de molt talent per encarar una traducció
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tan complexa com aquesta, amb un original
que s’intueix (malauradament no llegeixo
polonès) de qualitat majúscula. Doncs bé,
Anna Rubió i Jerzy Sławomirski se’n surten
amb escreix, en un treball admirable, tot
emprant un català pregon (però no carrincló)
d’una riquesa i plasticitat tan grans que fa
oblidar que es tracta d’una traducció, com
si aquests relats haguessin estat escrits en la
nostra llengua. Obres de traducció tan excelsa
com la d’Anna Rubió i Jerzy Slawomirski per
a l’edició catalana de Les botigues de color
canyella i El sanatori de la clepsidra són
dignes de lloança, entre altres motius, perquè
eixamplen i enriqueixen la nostra llengua.
Ras i curt: la feina d’Anna Rubió i de
Jerzy Slawomirski m’ha semblat una de les
traduccions al català més enlluernadores que
he llegit mai.

ROGER FERRER VENTOSA és llicenciat en Història de l’Art i màster en Comunicació
i estudis culturals per la Universitat de Girona. Ha guanyat alguns premis en literatura
de ficció, el més important convocat per l’Ateneu barcelonès i el Centre de Cultura
Contemporània. També ha publicat algun llibre de narrativa, com La cabalgadora de
sueños. Investiga diverses tradicions hermètiques.
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Franz Kafka i Bruno Schulz:
escarabats i cocodrils
EWA KURYLUK

F

a poc, un amic americà em va fer una
pregunta
aparentment
impossible:
«Quin llibre polonès de ficció recomanaries
a un amant de la literatura moderna?» El
carrer dels Cocodrils de Bruno Schulz, vaig
respondre, el recull d’històries d’un prosista
de l’alçada de Kafka. «Kafka?», el meu amic
va mormolar incrèdulament. «Vols dir que
no exageres?» No gens. Franz Kafka i Bruno
Schulz són dos ciutadans extraordinaris de
«la República dels somnis», per fer servir
la bonica metàfora de Schulz, capaços
de transformar l’observació perspicaç en
profecia, tot descrivint imatges i malsons
tan exactament com si fossin fets reals.
Il·luminadors de la naturalesa humana i
visionaris de la història, es complementen
l’un a l’altre d’una manera interessant i
significativa.
Franz Kafka (1883-1924) i Bruno
Schulz (1892-1942) van néixer en famílies
jueves assimilades al multicultural i
multilingüístic Imperi austrohongarès.
Kafka pertanyia a una família adinerada
germanoparlant de Praga; Schulz, l’idioma
del qual era el polonès, a una de modesta
de Drohobycz. L’alemany rigorós i fred de
Kafka era hereu directe del Pragerdeutsch,
la llengua exquisida i post-clàssica de l’elit
jueva de Praga, i va ser un mitjà perfecte
perquè l’escriptor txec pogués expressar el
seu món. Des de la seva feina com a empleat
d’una empresa internacional d’assegurances,
Kafka observava que l’eficiència capitalista
1

operava en el més absolut buit moral i
s’imaginava com de fàcil seria convertir
la burocràcia en una màquina totalitària
i mortal. Bruno Schulz era igualment
conscient que Europa s’estava transformant
en un continent corrupte i criminal, però
tenia un punt d’observació diferent. Schulz
era un pintor i dibuixant amb talent i es
guanyava la vida com a professor de dibuix
en un institut de secundària; després de les
classes, il·lustrava les seves històries i feia
autoretrats i retrats d’amics. Treballava amb
una tècnica poc coneguda anomenada cliché
verre, que li permetia d’imprimir en blanc
i negre, mitjançant unes plaques de vidre
tractat, obres remarcables que reflecteixen
un món grotesc i eròtic molt particular.
Schulz era seguidor de Goya, d’Aubrey
Beardsley i d’altres artistes europeus
de fi de segle; també estava inspirat per
Leopold von Sacher-Masoch, un austríac
de Lemberg (Lwów en polonès), autor de la
famosa novel·la Venus im Pelz, la bíblia del
masoquisme.
A diferència de Kafka, que era
un viatger cosmopolita, Schulz estava
fermament arrelat a Drohobycz, una
ciutat mitjana amb lligams econòmics
internacionals, situada al districte industrial
de Galítsia, la província oriental de l’Imperi
austrohongarès, que després de la Primera
Guerra Mundial va esdevenir part de
Polònia. La prosa poètica de Schulz tenia les
arrels en el polonès de Galítsia, un llenguatge

Spiegelman, Art. Maus. Palma de Mallorca: Editorial Inrevés, 2006. (N. del t.)
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hereu de l’alemany oficial de l’Imperi, amant
d’oracions enrevessades i llatinismes arcaics,
per bé que ric i polifònic, condimentat amb
enginy jiddisch, regat amb fantasia hassídica
i amb ecos de la musicalitat de l’ucraïnès que
es parlava a la rodalia de Drohobycz. Schulz
dominava l’alemany i coneixia l’obra dels
modernistes polonesos de Varsòvia, Cracòvia
i Lwów, així com la dels avantguardistes que
escrivien en alemany a Viena, Berlín i Praga,
incloent-hi Kafka, de qui va traduir El procés
al polonès.
Al centre de l’escriptura de Kafka i de
Schulz trobem el duo pare-fill, símbol del
poder antic i nou i evocatiu de les respectives
relacions d’aquests artistes amb els seus
progenitors. El pare robust i triomfant de
Kafka era un tirà que menystenia la cultura
i tot el que fos espiritual, incloent-hi el
judaisme i l’obra del seu fill. Jacob Schulz, per
altra banda, era un excèntric adorable amb
mala salut, mala sort i un interès apassionat
pels animals. Aquesta passió la compartien
Schulz i Kafka: el txec va escriure sobre
un simi més savi que els humans i sobre
Josefina, un ratolí cantaire, protagonista
de la seva darrera història i que va inspirar
Maus1. Ambdós escriptors s’identifiquen
amb els desemparats i es meravellen davant
d’un innocent «bocí de vida» com Schulz
anomena el cadell Nimrod, que irònicament
duu el nom d’un guerrer i caçador de l’Antic
Testament.
Jacob Schulz, més propens a
somniar despert que al comerç o a l’exercici
d’autoritat paterna, va fracassar en el món
dels negocis i com a cap de família. La seva
botiga tèxtil, situada a la casa que la família
tenia a la plaça del mercat i registrada amb el
nom de la seva dona Henrietta, es va cremar
poc després del començament de la Primera
Guerra Mundial, l’any 1914. Jacob va estar
2
3
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confinat al llit i va sobreviure el foc tan sols
uns mesos, temps durant el qual en van tenir
cura Henrietta i Bruno, el fill petit. Trobem el
pare de l’escriptor en moltes històries, però
especialment a «Ocells», relat molt pròxim a
La metamorfosi de Kafka.2
A La metamorfosi, la víctima és
Gregor Samsa, el bon fill que posa el plat a
taula, convertit en un escarabat i que la seva
família acaba eliminant. Al relat «Ocells»,
de Schulz, la víctima és el pare, que tothom
abandona i ridiculitza, i que en la seva agonia
mira d’escapar de la humanitat intentant
transformar-se en un ocell. El pare fracassa,
però el narrador el recorda com si se n’hagués
sortit:
«Fins i tot les mans, de nusos forts, les
llargues i esprimatxades mans del pare amb
ungles panxudes, tenien la seva analogia en
les urpes del còndor. Quan el veia adormit,
no em podia resistir a la sensació que
davant meu hi havia una mòmia —la mòmia
dissecada, i per això disminuïda del meu
pare. Crec que aquesta estranya semblança
no havia escapat a l’atenció de la mare, tot
i que no vam tocar mai aquest tema. És
significatiu que el còndor compartís amb el
meu pare el mateix orinal.» 3
L’intent de metamorfosi del pare no
comparteix l’horror de la transformació de
Gregor, per bé que tots dos representen un
mascle que és víctima: el bon fill és destruït
com un escarabat; el pobre pare està malalt
i cansat de la seva humanitat degradada.
Ambdues metamorfosis mostren els destins
de dues generacions i de dos moments de la
història. L’experiència de Kafka amb el seu
pare va aguditzar la seva visió de la tirania del
pare i les seves conseqüències: la massacre

Kafka, Franz. La transformació. Barcelona: Editorial Proa, 2000. (N. del t.)
Schulz, Bruno. Les botigues de color canyella. Barcelona: Quaderns Crema, 2001. (N. del t.)
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de fills enviats a la Primera Guerra Mundial
pels pares, els vells emperadors, reis i tsars.
Bruno Schulz, nou anys més jove que Kafka,
va ser testimoni del col·lapse dels imperis
dels pares i va veure l’apogeu de Hitler i
Stalin, els fills. Així, els pares, representats
a les històries de Schulz pel vell emperador
Francesc Josep I —«una guineu amargada»
convertit en una figura de cera— apareixen
sota una llum suau: pertanyen encara a la
generació de Jacob, el pare, un còndor
dormilega i un home del Llibre (que és com
Schulz anomena l’Antic Testament).
El carrer dels Cocodrils va existir. És
el nom amb què Schulz rebateja el principal
carrer de la seva ciutat, que s’estava
convertint en un centre comercial, modest i
discret per als estàndards actuals, però igual
en essència: farcit de porqueria i pornografia
produïda per a la massa, i dirigit per
desferres morals que tenen com a objectiu
únic consumir i fer consumir. Amb aquesta
finalitat, multipliquen incentius, inventen
noves estratègies de vendes i tempten clients
amb trucs i transformacions fantàstiques. Al
carrer dels Cocodrils, el que comença com
a disbauxa consumista acaba en confusió i
depravació:
«Just aleshores descobreixes que el
magatzem de confecció és tan sols una façana
darrere de la qual s’amaga una botiga
d’antiguitats amb un gran assortiment de
publicacions força ambigües i d’impresos
prohibits. El dependent servicial obre nous
dipòsits atapeïts fins al sostre de llibres,
gravats, ultrapassen els nostres somnis
més temeraris. Mai no havíem sospitat que
l’home pogués arribar a aquest apogeu
de depravació, a aquest refinament de la
luxúria.»
Però aquest no és el final de la
metamorfosi. L’antiga botiga es transforma
en un peep show, i els dependents i les

dependentes assumeixen els rols d’artistes,
encarnant les obscenes «figures i posicions
que hi ha a les làmines de les portades».
Aleshores giren l’esquena als clients i
«adopten postures arrogants, alcen, ara un
peu, ara l’altre, joguinejant amb el seu calçat
provocatiu, recorren de dalt a baix amb les
mans els seus cossos esvelts fent moviments
sinuosos, i, parapetades darrere de la seva
irresponsabilitat
desimbolta,
ataquen
amb aquesta arma l’espectador encès que
aparenten no veure. I així es fan enrere,
s’arrepleguen endins i obren un espai lliure
per a la iniciativa del visitant».
Al carrer dels Cocodrils, la publicitat
moderna està en ple funcionament i
proporciona invencions al·lucinants i
estímuls sexuals als compradors, tot
explotant-ne la gola i les apetències infantils,
involucrant la gent en una nova realitat
artificial «prima com un paper de fumar» i
tan seductora com «un vel que cobreix amb
ironia el veritable sentit de l’assumpte». El
carrer dels Cocodrils ens allibera de totes les
obligacions i decències perquè «anivella les
diferències i les jerarquies» i ens fa tornar al
«fangar som de la comunió, de la intimitat
fàcil, del barreig immund», el paradís i brou
de cultiu dels cocodrils.
Al relat «A la colònia penitenciària»,
Kafka descriu un monstre modern: un
operari d’un camp d’extermini està tan
enamorat de la maquinària de la mort que
comanda que s’estima més ser destruït per
ella que renunciar-hi. El director del Sanatori
de la clepsidra de Schulz, on resideix el pare,
a punt de morir, és el Doctor Gotard (de Got;
Déu en alemany), un precursor del Godot de
Beckett.
A Drohobycz cada oficial de la Gestapo
tenia el seu jueu, em va dir l’any passat Alfred
Schreyer, músic i alumne de Bruno Schulz.
És el darrer supervivent hebreu d’una
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ciutat que tenia un 40% de jueus el juny de
1941, any que Galítsia, annexada per Stalin
després de la invasió de Polònia el setembre
de 1939, va ser conquerida pels nazis. Un
jueu sobrevivia —va continuar Schreyer—
mentre pogués ser explotat. Un era un esclau
dentista, l’altre un esclau sastre. Quan les
dents estaven arreglades o el vestit acabat, el
propietari, que durant l’esmorzar havia estat
xerrant amigablement amb el seu esclau,
treia la pistola i el matava abans d’anar a
dinar. D’aquesta manera va acabar Bruno
Schulz. Pertanyia a Felix Landau, un oficial
vienès de la Gestapo, orgullós de tenir un
artista de debò que pintés contes de fades
bonics a les parets de l’habitació dels seus
fills. Landau havia mort un dentista que
pertanyia al seu company Karl Günther. Com
a revenja, Günther va disparar al cap a Bruno
Schulz el 19 de novembre de 1942, una data
que Schreyer —que aleshores tenia 12 anys—
recorda amb el nom de Dijous negre. Ell va
sobreviure la massacre d’aquell dia perquè
la seva mare no l’havia deixat sortir de casa,
que era just al costat d’on Bruno Schulz fou
assassinat.
Bruno Schulz va ser admirat per
l’avantguarda literària polonesa i preuat
per la intel·lectualitat d’esquerres, incloenthi el meu pare, Karol Kuryluk, que a Lwów
dirigia la revista cultural Sygnaly (19341939) i a la qual Schulz va contribuir. Durant
l’ocupació nazi, el meu pare va treballar per
la resistència i va estar implicat en el rescat
de jueus. Em va explicar l’intent que hi va
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haver de salvar Bruno Schulz i com havien
planificat la seva fugida de Drohobycz i
l’amagatall a Lwów. Aquell Dijous negre,
Bruno Schulz tenia presumiblement tots els
papers aris per deixar la ciutat i fins i tot duia
una barra de pa sota el braç.
Els nazis havien conquerit Drohobycz
sense cap esforç. Es van establir còmodament
a les cases dels jueus i van gaudir de la feina
esclava, per això no van destruir la ciutat.
Fins i tot la sinagoga més gran de Galítsia,
que va caure en ruïnes durant el règim
soviètic, encara perviu a prop de la plaça del
mercat, i al número 10 del carrer Florianska
hi ha una casa modesta, que sembla extreta
dels suburbis de Viena, on Bruno Schulz
va viure amb la família de la seva germana
vídua fins a l’ocupació alemanya.
Actualment Drohobycz és a Ucraïna
i torna a ser tan accessible com abans de
la Segona Guerra Mundial: ha esdevingut
una destinació nova en el mapa de la
literatura europea. Cada dos anys, el
Festival Internacional Bruno Schulz reuneix
estudiosos i admiradors d’arreu del món.
Les obres d’aquest autor estan disponibles
en molts idiomes, tot i que, com explica
Celina Wieniewska, la traductora de Schulz a
l’anglès, es fa impossible trobar equivalents
per a alguns galitsismes i llatinismes que
apareixen en els seus relats, la qual cosa no
impedeix admirar un artista que, com vaig
respondre al meu amic americà, és a l’alçada
de Kafka.

EWA KURYLUK va néixer a Cracòvia el 1946. És poeta, pintora, novel·lista, fotògrafa i
historiadora de l’art. Ha publicat més d’una vintena de llibres, entre els quals destaquen
estudis iconogràfics, els més coneguts sobre Aubrey Beardsley. El 1981 va deixar el seu
país i es va exiliar als EUA, on va ajudar a popularitzar la figura de Bruno Schulz. La seva
obra es pot contemplar als museus nacionals de Varsòvia, Cracòvia, Poznan, Wrocław i al
Museu d’Art Modern de Lodz.
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Apropiacions de Bruno Schulz *
david a. goldfarb
Malgrat la seva escassa obra i una vida tràgicament curta, l’herència del llegendari
escriptor polonès continua creixent.

E

l carrer dels Cocodrils —la traducció
a l’anglès de Celina Wieniewska de
les històries de Bruno Schulz (publicades
originalment en polonès amb el nom de
Sklepy Cynamonowe)— és l’arbre en què
Jonathan Safran Foer cisella la seva darrera
obra, Tree of Codes1 amb un ganivet —
més real que metafòric— que suprimeix la
majoria de les paraules de Schulz per formar,
amb les que resten, frases noves. Foer escriu
que feia temps que desitjava «crear un llibre
per erosió, un llibre el significat del qual
fos exhumat del d’un altre» i que va triar El
carrer dels Cocodrils perquè és el text més ric
que coneix: «sentia que estava transcrivint
un somni que El carrer dels Cocodrils podria
haver tingut». Tree of Codes —admet— «és
una petita resposta a aquell gran llibre», una
part del «Gran Llibre» d’on provenen totes
les històries de Schulz. Foer es posiciona
en una línia d’escriptors occidentals que no
tan sols s’han apropiat la modesta obra de
Schulz sinó també la història de la seva vida,
transformant la figura d’aquest autor en un
símbol de pèrdua i d’absència.
La carrera literària de Bruno Schulz va
començar el 1934 i es va acabar abruptament
durant la Segona Guerra Mundial. Als
anys vint ja havia estat reconegut com a
artista gràfic i, després de ser descobert
per l’escriptora Zofia Nałkowska, va poder
publicar Les botigues de color canyella,
*

una col·lecció d’històries breus. A partir
d’aquest moment es va situar com un dels
màxims representants de l’avantguarda
polonesa, juntament amb escriptors com
Witold Gombrowicz i Stanisław Ignacy
Witkiewicz (Witkacy). Després de la guerra,
els comunistes van suprimir qualsevol mena
d’escriptura experimental i van imposar
una agenda cultural rígida i impregnada de
realisme socialista. No va ser fins al Desglaç
de 1956 que les obres de Schulz es van tornar
a publicar. El poeta Jerzy Ficowski, biògraf
de Schulz, va dedicar quasi tota la seva vida
a cercar les cartes perdudes i dibuixos de
l’autor de Drohobycz, i mai no va renunciar
a trobar la seva llegendària novel·la perduda,
El Messies, que es creu que podrien
haver rebut uns amics no-jueus perquè la
guardessin en un lloc segur (es diu, fins i tot,
que l’obra podria haver arribat a Thomas
Mann, de qui Schulz admirava molt Josep i
els seus germans).
Quan l’obra de Schulz va començar a
aparèixer en anglès, ho va fer acompanyada
de la història dramàtica de la mort
d’aquest autor. Gràcies a un talent artístic
extraordinari, Schulz havia gaudit de la
protecció d’un oficial nazi anomenat Felix
Landau que li va encarregar que pintés
murals per als seus fills. El 19 de novembre de
1942, durant una atac antijueu a Drohobycz
conegut com a Dijous negre, Landau va

Aquest article va aparèixer per primer cop a Jewish Quarterly, l’estiu del 2011. Si en voleu més detalls, visiteu
www.jewishquarterly.org.
1
Safran Foer, Jonathan. Tree of Codes. Londres: Visual Editions, 2010. (N. del t.)
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disparar, suposadament, a un dentista jueu
que era el protegit de Karl Günther, un altre
oficial nazi. La història que Ficowski va
conèixer a través d’Izydor Friedman és que
Günther va disparar a Schulz com a revenja
i després va dir: «Ell ha matat el meu jueu;
jo he matat el seu.» Es tracta d’uns mots
pronunciats sobre el cos d’un dels escriptors
més grans del segle xx i són tan morbosament
hipnòtics que amenacen de fer ombra a les
paraules lluminoses de Schulz.
L’escena de la mort de Schulz ha
esdevingut un mite. Per a molts escriptors
jueus ha acabat representant la ruptura amb
una edat d’or de l’escriptura jueva de la qual
ells, com a segona generació, es reclamen
seguidors a partir de la pròpia experiència
de desarrelament i de trauma irresolt. David
Grossman (Ayen erekh—ahavah), Cynthia
Ozick (The Messiah of Stockholm) i Philip
Roth (The Prague Orgy) han construït
llegendes entorn de Schulz, invocant la
biografia de l’escriptor polonès com a trop
en les seves històries. Cadascuna d’aquestes
obres incorpora un personatge de ficció o un
pare literari perdut que es basen en la figura
de Schulz, a qui és fàcil d’identificar a partir
de les referències a les seves narracions,
al manuscrit perdut de la seva novel·la El
Messies i a la història dramàtica de la seva
mort.
The Messiah of Stockholm2 d’Ozick
narra l’obsessió de Lars Andemening, un
crític literari poc valorat del diari Stockholm
Morgentorn, per les històries i dibuixos de
Bruno Schulz, de qui creu que és fill. Lars
s’embarca en una aventura en què pretén
trobar el manuscrit perdut de El Messies
amb l’ajuda (aparent) d’un matrimoni curiós
format per una llibretera anciana, Heidi,
i el seu marit, el Dr. Eklun. En un moment
concret, Lars aconsegueix un manuscrit que,
segons Eklund, és autèntic de Schulz i que
2
3
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descriu un Drohobycz desolat en el qual la
gent ha estat substituïda per ídols de pedra,
moment en què arriba el Messies —una
criatura amb plomes i unes ales que semblen
les pàgines d’un llibre— i troba que els ídols
s’estan cremant els uns als altres. El Messies
dóna a llum un ocellet que es posa a sobre
de tots els ídols i fa que es consumeixin, amb
la qual cosa Drohobycz queda buit. Després
de llegir tot el manuscrit, Lars sospita, acusa
Eklund de falsificar el text i, irat, cala foc al
document en una urna. De fet, Eklund és un
falsificador reconegut, però al final de l’obra
no queda clar si ha falsificat el manuscrit o si
aquest era real, tot i que anteriorment havia
falsejat altres documents amb la intenció
de passar de contraban fora de Polònia el
manuscrit.
El simbolisme de la reconstrucció
proposada per Ozick reflecteix una visió de
postguerra d’una terra jueva sense jueus.
La població que hi vivia és substituïda per
pedres, després d’haver escapat del destí dels
emigrants. Fins i tot les pedres cremen, com
les tombes jueves destrossades després de
la guerra per deixar lloc al progrés. La ficció
excepcional de Drohobycz ha estat «envaïda
pels caràcters d’un alfabet desconegut». Amb
els antics jueus de Drohobycz reemplaçats
per les seves restes, el text viu els seu propi
holocaust dins d’una urna.
El problema d’aquesta obra —i passa
el mateix amb les de Grossman i Roth—
és la incommensurabilitat aparent que
la generació de després de la guerra sent
respecte al món dels seus pares i avis. A
causa de la pèrdua dels lligams familiars
amb Rússia i l’Europa de l’Est, aquests
autors nascuts a l’oest senten que també
han perdut els lligams lingüístics necessaris
per mantenir una continuïtat amb aquella
cultura. L’època de Schulz és, per a aquests
escriptors, el que l’Edat del Geni era per a

Ozick, Cynthia. The Messiah of Stockholm. Nova York: Alfred A. Knopf, 1987. (N. del t.)
Roth, Philp. The Prague Orgy. Nova York: Farrar, Strauss & Giroux, 1985. (N. del t.)
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Schulz, tal com ell mateix la descriu en una
carta de 1936 al crític Andrzej Plesniewicz:
una època de «infantesa primigènia» o un
«temps messiànic», que «se’ns promet i se’ns
jura a través de totes les mitologies».
L’epíleg de Philip Roth a la trilogia de
Zuckerman, The Prague Orgy,3 està format
per un fragment dels quaderns de Nathan
Zuckerman que narra com coneix l’escriptor
txec Zdenek Sisovsky i la seva companya,
l’actriu Eva Kalinova (famosa a Praga pels
seus papers txekhovians). Sisovsky explica
que el seu pare era un jueu que escrivia
històries en jiddisch (diferentment de Schulz)
i que estava casat amb una dona txeca amb la
qual va tenir uns fills que no se li assemblen. A
partir d’aquí apareixen els paral·lelismes amb
Schulz: el pare de Sisovsky era un professor
tímid d’institut, protegit per un nazi durant la
guerra, fins que un oficial rival de la Gestapo el
va assassinar com a revenja perquè el primer
havia eliminat el seu dentista jueu. Tot apareix
resumit en la frase inconfusible: «Ell ha matat
el meu jueu; jo he matat el seu.» Tanmateix,
més endavant ens assabentem que en realitat
el pare de Sisovsky va ser atropellat per un
autobús i que la història de l’assassinat per
revenja «va passar a un altre escriptor, que
ni tan sols escrivia en jiddisch, que no tenia
ni dona ni cap fill». Sembla com si Roth es
permetés de crear-se un pare literari a partir
de la biografia de Schulz i, alhora, reconegués
que es tracta d’una mentida. La força de la
història de Roth rau en la tensió entre el desig
d’haver tingut un pare literari com Schulz i el
reconeixement de la impossibilitat d’aquest
fet.

representa a si mateix en posicions submises
sota els talons d’una criada de nom Adela).
El Bruno de Grossman passeja pel moll del
port de Danzig (ciutat que ha anat a visitar
per veure una exposició d’Edward Munch) i,
ben aferrat a un manuscrit titulat El Messies,
acaba llançant-se a l’aigua. Alguns d’aquests
detalls coincideixen amb la biografia de Schulz
(el de l’escapada a Danzig, no) i diversos
fragments que apareixen després en el capítol
provenen de textos de l’autor de Drohobycz.
Les obres de Bruno són les de Bruno Schulz,
encara que el Bruno de Grossman no és
Bruno Schulz —cosa que l’autor-narrador
reconeix quan confirma que «no és del seu
Bruno de qui estic escrivint». No cal dir que
l’autor israelià també reprodueix la història
de l’assassinat de Schulz protagonitzat per
Landau i Günther, encara que Grossman
capgira la seqüència dels esdeveniments.
Més endavant, teixeix un conte sobre el seu
Bruno, que és empassat per l’oceà, barrejant
elements de realitat (les paraules «He matat el
teu jueu») amb fantasia: el moment de la seva
mort dura unes cent pàgines. Més endavant,
l’any 2009, encara obsessionat per la manera
com van matar Schulz, Grossman va publicar
una entrevista a The New Yorker amb Ze’ev
Fleischer, un supervivent de l’acció nazi del
Dijous negre en què l’autor de Drohobycz va
ser assassinat. L’explicació de Fleischer sobre
l’ordre dels esdeveniments que van conduir a
la mort de l’autor polonès confirma la rivalitat
entre Landau i Günther, però suscita dubtes
sobre si a Schulz el va disparar realment
Günther o ho van fer simples soldats i sobre si
l’oficial nazi va pronunciar aquelles paraules
dramàtiques després de la mort de l’artista.

La secció «Bruno» de Ayen erekh—
ahavah4 de David Grossman comença amb
un autor de Drohobycz anomenat Bruno, que
és el protegit de l’escriptora i artista polonesa
Zofia Nałkowska (i que és conegut pels seus
dibuixos grotescos en els quals sovint es

The History of Love5 de Nicole
Krauss no conté una figura explícita basada
en Schulz ni cap manuscrit anomenat El
Messies, però està farcit de fragments de la
seva obra: uns papers perduts inspirats per
la correspondència entre el seu autor i una

4
5

Grossman, David. Ayen erekh—ahavah. Jerusalem: Keter & HaKibbutz HaMeuchad, 1986. (N. del t.)
Krauss, Nicole. The History of Love. Nova York: W. W. Norton & Company, 2005. (N. del t.)
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dona; diverses referències a El carrer dels
Cocodrils, i el personatge d’un escriptor
misteriós anomenat Bruno que fa de
consciència d’un dels protagonistes del llibre,
Leo Gursky, un manyà jueu retirat que havia
aspirat a ser escriptor, i que cerca el seu fill. El
contrapès estructural de Gursky és una dona
jove de nom Alma Singer —potser una néta
literària— que busca l’Alma de qui va rebre
el nom. D’acord amb l’antiga mitologia que
apareix en els escrits de Schulz, una inundació
s’enduu el fugaç manuscrit jiddisch, encara
que en el món supremament interconnectat
de la novel·la de Krauss mai res no desapareix
del tot: el pare perdut sap on és el seu fill, i
el fill finalment sap on és el pare; l’autor del
manuscrit desaparegut sap qui el té, i fins i
tot quan l’original està perdut n’apareix una
traducció i una traducció d’una traducció.
Hi ha esperança en el món fragmentat, de
connexions perdudes, descrit per Krauss.
Salman Rushdie ofereix un homenatge
fascinant i inequívoc a Bruno Schulz a la
darrera part de The Moor’s Last Sigh.6 El
primer que ho va saber veure va ser l’estudiós i
novel·lista canadenc Norman Ravvin. L’heroi
i narrador d’aquesta novel·la, Moraes Zogiiby,
viatja des de Cochin, a l’Índia, fins a Benengeli
(un poble de muntanya d’Andalusia) per
visitar un antic admirador de la seva mare
anomenat Vasco Miranda. Benengeli
comparteix una qualitat màgica propera al
Drohobycz de Schulz, particularment un
districte de nom «el carrer dels paràsits» que
recorda l’autèntic «barri paràsit», que és com
Schulz anomenava el carrer dels Cocodrils:
«Em vaig sentir com si fos en una mena
d’interregne, en una zona eterna sota el
signe del rellotge de sorra en la qual la
sorra s’estava immòbil, o d’una clepsidra,
el mercuri de la qual havia deixat de fluir.
[...] Vaig passejar per carrers anxovats
6
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de fleques i botigues de canyella, olorant
les dolces essències de carn i pastissets i
pa acabat de fer i em vaig rendir a les lleis
críptiques del poble.»
El rellotge de sorra és una clara
referència a la segona col·lecció d’històries
de Schulz —El sanatori de la clepsidra—
i es tradueix al polonès com klepsydra
(rellotge de sorra, de mercuri o d’aigua).
Sota el signe del rellotge de sorra és una
expressió comuna en polonès per referir-se
a un establiment, normalment un cafè o un
restaurant, que es caracteritza per un senyal
distintiu o un ornament arquitectònic sobre
la porta. Tanmateix, el que Rushdie manlleva
de l’autor de Drohobycz no és una mera
expressió arquitectònica o un detall biogràfic,
sinó l’essència metafísica del món imaginat
per Schulz: una sensació de temps suspès i
un sentiment d’arrelament transposat a un
context històric i cultural diferent.
A diferència d’alguns escriptors
occidentals que malden per usar Schulz com
a conducte cultural vers el seu propi passat
europeu, els escriptors polonesos i de l’Europa
de l’Est, que provenen de la mateixa tradició
que ell, no veuen en aquest autor una figura
distant que representi absència i pèrdua,
sinó una figura excitant de l’avantguarda
d’entreguerres que va preparar el camí per
les obres més arriscades de la postguerra
polonesa. Per a aquest moviment va ser clau
la idea de Schulz, articulada brillantment en
l’assaig «La mitificació de la realitat», que
hi ha una estructura mitològica per sota del
llenguatge i de les seves representacions:
«La poesia són curtcircuits de sentit que
es produeixen entre les paraules, és la
regeneració impetuosa de mites ancestrals.
[...] No hi ha ni una sola engruna de
les nostres idees que no provingui de la
mitologia, una mitologia que ha estat

Rushdie, Salman. The Moor’s Last Sigh. Londres: Jonathan Cape, 1995. (N. del t.)
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transformada, mutilada, remodelada. La
primera i principal funció de l’esperit és la
creació de faules, d’històries. La poesia reconeix aquests sentits extraviats, torna les
paraules al seu lloc, les uneix segons els seus
significats antics.»
Aquesta idea —en què fins i tot el que és trivial
i mundà té una estructura mítica subjacent—
va donar forma a l’imaginari d’incomptables
escriptors i artistes de l’Europa de l’Est, en
moltes de les obres dels quals proliferen
figures schulzianes que testimonien el llegat
d’aquest artista. En la seva gran obra, Umarła
Klasa («La classe morta»), el dramaturg
polonès i artista visual, Tadeusz Kantor,
utilitza personatges i imatges de Schulz i
de les obres de ficció d’avantguarda que
Witold Gombrowicz va escriure en el període
d’entreguerres. L’obra teatral de Kantor va
començar amb produccions underground
de drames que Witkiewicz, també un gran
defensor de l’obra de Schulz, havia escrit
abans de la guerra. Kantor introdueix
personatges com Adela, la criada, una dona
sexualment dominant en la mitologia de
Schulz i que a «La classe morta» esdevé una
força de destrucció.
L’autora de l’obra Prawiek i inne
czasy (lectura obligatòria per als estudiants
d’institut a Polònia), l’escriptora polonesa
contemporània, Olga Tokarczuk, va citar
recentment Schulz com una de les seves
influències més grans. Contràriament a altres
autors, ella no s’apropia la parafernàlia del
món de Schulz: s’acosta més a la seva essència
a través de la fusió dels elements del dia a
dia amb el que és mític. Tokarczuk és una
psicòloga junguiana qualificada i la seva obra
tracta de la intersecció dels arquetips amb
la vida real. A més, la seva darrera novel·la,
Prowadź swój pług przez kości umarłych
(que encara no ha estat traduïda a l’anglès)
7

revela un interès entusiasta per l’astrologia.
Tokarczuk suggereix que un art precientífic
de tipus social o psicològic (com l’astrologia)
hauria de ser considerat com a font rica de
simbolismes i de saviesa, un poder que Schulz
reconeix en la història «Maniquins», en què
la vista de dos peixos en un plat transforma el
temps ordinari en temps mític:
«Ens assèiem a taula, els dependents es
fregaven les mans enrogides pel fred, i, tot
d’una, la prosa de les seves converses feia
venir el ple dia, un dimarts gris i buit, un dia
sense tradició ni rostre. Però, tan bon punt
apareixia sobre la taula una safata amb peix
cobert d’una gelatina vidriosa —dos peixos
l’un al costat de l’altre, capicuats com una
figura zodiacal—, hi reconeixíem l’escut del
dia, l’emblema d’almanac d’aquell dimarts
sense nom [...]»7
L’obsessió per Schulz sembla satisfer
una cerca particularment americana del jo,
un trop que també trobem en els escriptors
de l’Est d’Europa actuals. Anya Ulinich, la
jove autora russoamericana de la novel·la
satírica sobre la immigració russa als Estats
Units Petropolis,8 té una història titulada
«The Nurse and the Novelist». Es tracta
d’una narració que inclou una conversa entre
un novel·lista jove i una dona que, per pagar
els estudis universitaris del seu marit ha
sacrificat la seva pròpia educació i treballa
com a infermera. El novel·lista, que ara té èxit
i que viu amb la seva família en un condomini
a prop de l’apartament de la infermera, va
començar la carrera com a escriptor lluitant
contra els dimonis de la seva identitat i
cercant les seves arrels europees en un
suburbi de Minsk, on hi havia hagut un shtetl
que va ser destruït durant la guerra.
Durant la conversa, la infermera
etziba a l’escriptor: «A les teves novel·les, les

Schulz, Bruno. Les botigues de color canyella. Barcelona: Quaderns Crema, 2001. (N. del t.)
Ulinich, Anya. Petropolis. Nova York: Penguin Books, 2007. (N. del t.)
9
Safran Foer, Jonathan. Tot està il·luminat. Barcelona: Columna Edicions, 2002. (N. del t.)
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calamitats del passat no són res més que fites
d’autodescobriment. La pregunta central és:
“Per què col·lecciono ungles dels peus en un
pot?” Tan sols cal un poble de jueus morts
per esbrinar-ho». Ulinich nega, malgrat les
semblances, que això sigui una sàtira de la
primera novel·la de Foer, Tot està il·luminat,9
encara que molta gent ho va interpretar així
perquè sembla que captura el que els detractors
de Foer troben tan irritant: l’assumpció de la
identitat, i, consegüentment, del patiment
dels altres per a finalitats narcisistes. Més
enllà de Schulz i la seva obra, hi ha una tensió
creixent sobre l’apropiació de la identitat
de l’Est d’Europa que s’ha manifestat en
escriptors contemporanis translingües com
Gary Shteyngart, Andreï Makine, i Wladimir
Kaminer, russos de naixement que escriuen
en llengües occidentals i que han fet carreres
literàries a Occident.
Adrian Wanner, en un assaig excel·lent
sobre aquest tema publicat a The Slavic
Review el 2008, explica el cas il·lustratiu de
dues crítiques que l’escriptora russa Tatiana
Tolstaia va fer de Le Testament Français10
de Makine. En la primera, apareguda a The
New York Review of Books, lloava aquesta
novel·la per la seva essència russa; en la
segona, dirigint-se a una audiència russa,
la denostava a la revista Znamia. Tot està
il·luminat —novel·la en què un estudiant
nord-americà, que té el mateix nom que
l’autor, viatja a Ucraïna per buscar qui va
salvar el seu avi— no va ser rebuda amb el
mateix entusiasme a Ucraïna que als Estats
Units. L’estudiós ucraïnès Ivan Katchanovski
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va tipificar aquesta resposta en la seva crítica
a The Prague Post el 2004, tot criticant la
novel·la pels estereotips negatius sobre els
ucraïnesos que hi apareixen i per ometre
detalls importants sobre el rol dels partisans
d’aquell país que van resistir contra els nazis i
que, en els pobles que apareixen a la novel·la,
van defensar jueus durant la guerra.
Potser aquestes obres que reviuen
Schulz en la ficció són un senyal que el que
volem és més Schulz. Krauss, si més no,
ofereix l’esperança que alguna cosa perduda
tan sols ho està per als qui no saben on és o
no han buscat prou per trobar-la. Potser la
raó per la qual Schulz atrau escriptors que
lluiten contra un sentiment molt personal
de pèrdua és que ell també escrivia sobre
un món perdut. El Drohobycz de Francesc
Josep i de l’Emperador Maximilià, figures de
l’àlbum de segells de Schulz, era de fet una
llegenda d’infantesa (Francesc Josep havia
passat per aquella regió el 1880, dotze anys
abans del naixement de Schulz): les refineries
de petroli i els negocis estaven fent fora la
cultura de l’època anterior i els espais urbans
de transició com el carrer dels Cocodrils
desplaçaven les botigues de color canyella.
Si els lectors moderns no sempre reconeixen
les absències en el món de Schulz, és perquè
pinta tan vivament amb les restes d’un món
perdut que ens costa veure que realment ja
no existís. Però si eliminem aquesta riquesa
i la fem servir com a transmissora d’un sentit
de pèrdua que no podem remeiar, estarem
renunciant voluntàriament a no veure el que,
miraculosament, sobreviu.

DAVID A. GOLDFARB és professor de Literatura i Humanitats a l’Institut Cultural
Polonès de Nova York. Ha estat professor, entre altres llocs, a la Universitat de Columbia i
la Freie Universität de Berlín. Ha publicat articles i estudis sobre Bruno Schulz, Zbigniew
Herbert, Stanislaw Ignacy Witkiewicz, Mikhaïl Lèrmontov, Józef Wittlin, Gombrowicz,
Gógol, Tolstoi i Ivan Turguènev. Actualment treballa en un llibre sobre l’obra de Schulz.
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L’home que escrivia millor que
Kafka
Conversa entre Philip Roth i Isaac Bashevis Singer sobre Bruno Schulz

«El meu pare guardava al calaix inferior del seu profund escriptori un mapa antic i preciós
de la nostra ciutat. Era tot un volum de folis de pergamí que, units en altre temps amb tires
de roba, formaven un enorme mapa de paret amb un panorama captat des d’una perspectiva
d’ocell.»
«El carrer dels Cocodrils»
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El text que us oferim tot seguit és la traducció d’una conversa que Philip Roth i Isaac Bashevis
Singer van tenir l’any 1976 sobre Bruno Schulz i que forma part d’una sèrie d’entrevistes
incloses a Shop Talk. A Writer And His Colleagues And Their Work.1 A banda del capítol
dedicat a Schulz, el llibre inclou diàlegs de Roth amb Primo Levi, Aharon Appelfeld, Ivan
Klíma, Milan Kundera, Edna O’Brien i Mary McCarthy.

U

ns mesos després de llegir Bruno Schulz per primer cop i de decidir d’incloure’l en la
col·lecció «Writers from the Other Europe» de l’editorial Penguin, vaig saber que quan
els seus relats autobiogràfics (Les botigues de color canyella) havien aparegut en anglès
catorze anys enrere, van ser ressenyats i elogiats per Isaac Bashevis Singer. Com que Schulz
i Singer, tots dos d’origen jueu, van néixer a Polònia amb dotze anys de diferència ―Schulz
el 1892, a la ciutat de Drohobycz, a Galítsia; Singer, a Radzymin, prop de Varsòvia, el 1904―
vaig telefonar a Singer, amb qui ja m’havia trobat una vegada o dues, i li vaig demanar si
podíem quedar per parlar de Schulz i de com era la vida per a un escriptor jueu a Polònia
durant les dècades en què tots dos van madurar com a artistes. La trobada va tenir lloc, a
finals de novembre de 1976, a l’apartament que Singer tenia a Manhattan.
Roth: On vau llegir Schulz per primer cop, aquí o a Polònia?
Singer: El vaig llegir per primer cop als Estats Units. Us he de dir que, com molts altres
escriptors, sempre m’acosto a un llibre de ficció amb alguns dubtes; com que la majoria
d’escriptors no són realment gaire bons, assumeixo, quan m’envien un llibre, que no deurà
valer gaire la pena. I vaig quedar sorprès quan vaig començar a llegir Schulz. Em vaig dir:
«aquí hi ha un escriptor de primera categoria».
Roth: En sabíeu res, d’ell, anteriorment?
Singer: No; ni tan sols en coneixia el nom. Vaig marxar de Polònia el 1935. Schulz no era
conegut llavors ―i, si ho era, jo no ho sabia. Mai n’havia sentit a parlar. La meva primera
sensació va ser: «aquest home escriu com Kafka». Hi ha dos escriptors dels qui diuen que
escriuen com Kafka. Un era Agnon. Agnon solia dir que ell mai no havia llegit Kafka, però
la gent no se l’acabava de creure. De fet, sí que va llegir Kafka, segur. No diria que estava
influït per Kafka: és possible que dues o tres persones escriguin seguint el mateix estil, amb
el mateix esperit, perquè ningú no és completament únic. Si Déu va poder crear un Kafka, en
pot haver creat tres, si a Ell li ve de gust. Però com més llegeixo Schulz ―potser no ho hauria
de dir―, més em sembla que és millor que Kafka. Hi ha una força més gran en algunes de
les seves històries. A més, és molt potent pel que fa a l’absurd, encara que no d’una manera
ximple, sinó d’una manera intel·ligent. Diria que entre Schulz i Kafka hi ha allò que Goethe
anomena Wahlverwandtschaft, una afinitat d’ànimes. Pot ser que aquest sigui absolutament
el cas de Schulz i també, fins a un cert punt, d’Agnon.
Roth: A mi em sembla com si Schulz no pogués mantenir la seva imaginació apartada de
res, incloent-hi l’obra d’altres escriptors i, particularment, l’obra d’algú com Kafka, amb
qui sembla que tingui afinitats importants, tant pel que fa a l’origen com al temperament.
De la mateixa manera que a Les botigues de color canyella reimagina Drohobycz, que és
descrit com un lloc molt més terrible i meravellós del que era realment ―en part, com diu
1

Roth, Philip. Shop Talk. A Writer And His Colleagues And Their Work. Nova York: Vintage Books, 2002. (N. del t.)

48

monogràfic

ell mateix, per «alliberar-se de les tortures de l’avorriment»―, també reimagina fragments
i peces de Kafka en interès propi. Kafka li pot haver posat algunes idees curioses al cap,
però serveixen propòsits diferents. El millor exemple d’això és el fet que al llibre de Schulz
el personatge transformat en un escarabat no és el fill, sinó el pare. Penseu en Kafka
imaginant això. Impossible! Certes predileccions artístiques poden ser similars, però
aquestes predileccions estan aliades amb desitjos molt diferents. Com bé sabeu, Schulz va
traduir El procés al polonès l’any 1936. Em pregunto si Kafka va ser mai traduït al jiddisch.
Singer: No fins on jo sé. Quan era jove vaig llegir molts escriptors en jiddisch; si Kafka hagués
estat traduït a aquesta llengua, hauria estat durant els anys trenta i jo ho hauria sabut. Em
temo que no hi ha traducció al jiddisch. O tal vegada existeix i jo no ho sé, que també podria
ser.
Roth: ¿Sabeu per què Schulz va escriure en polonès i no pas en jiddisch?
Singer: Molt probablement fou educat en una família mig assimilada. Els seus pares
segurament parlaven polonès. Després de la independència, però també abans, molts jueus
de Polònia van educar els seus fills perquè parlessin polonès. Això fins i tot passava a la
Polònia russa, però especialment a Galítsia, la part de Polònia que pertanyia a Àustria i on
els polonesos tenien una certa autonomia i no estaven culturalment reprimits. Era una cosa
natural que la gent que parlava polonès eduqués els seus fills d’aquesta manera. Si era bo o
dolent, no ho sé. Però com que el polonès fou, per dir-ho així, la seva llengua materna, Schulz
no tenia elecció, ja que un escriptor de debò no escriurà en un idioma après, sinó en el de la
seva infantesa. I la força de Schulz, per descomptat, és en el llenguatge. El vaig llegir primer
en anglès i, encara que la traducció era bona, quan el vaig llegir després en polonès vaig
detectar molt clarament aquesta força.
Roth: Schulz va néixer en una família jueva polonesa el 1892. Vós vau néixer el 1904. Què
era més usual per a un jueu polonès d’aquella generació: escriure en polonès, o escriure en
jiddisch, com vós?
Singer: Hi ha molts escriptors jueus importants que escrivien en polonès i tots havien nascut,
més o menys, en aquesta època, cap al 1890. Antoni Słomiński, Julian Tuwim, Józef Wittlin:
tots tenien la mateixa edat. Eren bons escriptors, amb talent, però res de l’altre món. Alguns
d’ells, tanmateix, dominaven molt el polonès. Tuwim n’era un mestre. Słomiński era el nét
de Chaim Zelig Slominski, que va ser el fundador del diari hebreu Hatsefira a Varsòvia. Els
pares de Słomisńki es van convertir al catolicisme quan ell era petit, mentre que Tuwim i
Wittlin van continuar sent jueus, per bé que tan sols de nom. Tenien molt poc a veure amb
els escriptors jiddisch. El meu germà gran, Israel Joshua Singer, va néixer més o menys en la
mateixa època i era un escriptor jiddisch conegut a Polònia, i no tenia cap mena de connexió
amb aquests escriptors. Jo encara era un principiant a Polònia i certament no tenia res a
veure amb ells, tampoc. Els escriptors jiddisch els vèiem com a gent que havien oblidat les
seves arrels i cultura i havien entrat a formar part de la cultura polonesa, que consideràvem
més jove i tal vegada menys important que la nostra. Ells sentien que els escriptors jiddisch
escrivíem per a gent ignorant, gent pobra, gent sense estudis, mentre que ells escrivien per
a lectors universitaris. Per tant, ambdós grups teníem bons motius per rebutjar-nos els uns

monogràfic

49

als altres. Encara que el cert és que ni ells ni nosaltres teníem elecció. Ells no sabien jiddisch,
nosaltres no sabíem polonès. Malgrat que vaig néixer a Polònia, el polonès no el sentia tan
pròxim com el jiddisch. I el parlava amb un deix. De fet, tots els idiomes que sé els parlo amb
un cert deix.
Roth: Suposo que el jiddisch no.
Singer: Sí. Els jueus lituans diuen que parlo el jiddisch amb deix.
Roth: Us vull preguntar sobre Varsòvia als anys trenta. Schulz va estudiar arquitectura
a Lwów quan era jove, i després, pel que sé, va tornar a Drohobycz, on va ensenyar
dibuix a l’institut la resta de la seva vida. No va sortir de Drohobycz durant un període
significativament llarg de temps fins que va tenir més de trenta anys, que va ser quan va
traslladar-se a Varsòvia. Quin tipus d’atmosfera cultural devia trobar-hi, a Varsòvia, en
aquella època?
Singer: Hi ha dues coses que cal recordar de Schulz. La primera és que era una persona
terriblement modesta. El mateix fet que es quedés a la seva ciutat, que estava lluny del centre
de tot, mostra que era molt modest, i també poruc. Se sentia com un pagès que té por d’anar
a la ciutat i de conèixer persones que ja són famoses. Tenia por, segurament, que fessin
mofa d’ell o que l’ignoressin. Penso que aquest home era un sac de nervis. Patia totes les
inhibicions que un escriptor pot patir. Quan mires la seva foto, veus la cara d’un home que
mai no va fer les paus amb la vida. Digueu-me, senyor Roth, ell no es va casar mai, però ¿va
tenir xicotes?
Roth: Si ens hem de refiar dels seus dibuixos, jo crec que devia tenir relacions estranyes
amb les dones. Un tema recurrent en els dibuixos que he vist és la dominació femenina i
la submissió masculina. Hi ha una evocació eròtica inquietant, quasi escabrosa en alguns
d’aquests dibuixos: homes petits, que supliquen, força semblants a Schulz en persona, i
noies adolescents, llunyanes, mig despullades, o dependentes esculturals i pintades. Em
recorden una mica el món eròtic vulgar d’un altre escriptor polonès, Witold Gombrowicz.
Com Kafka, que tampoc no es va casar mai, es diu que Schulz va mantenir correspondències
llargues i intenses amb dones i que va viure una gran part de la seva vida eròtica per mitjà
d’aquestes cartes. Jerzi Ficowski, el seu biògraf, que va escriure la introducció de l’edició
de Penguin, diu que Les botigues de color canyella va començar com una sèrie de cartes
adreçades a una amiga íntima. Déu n’hi do quines cartes que devien ser! D’acord amb
Ficowski, va ser aquesta dona qui va animar Schulz ―que era, efectivament, una persona
profundament inhibida― a considerar aquestes lletres obra literària. Però per tornar a
Schulz i Varsòvia, ¿com era la vida cultural quan ell hi va arribar a mitjan anys trenta?
Quin era l’ambient i la ideologia dominant entre els escriptors i els intel·lectuals?
Singer: Jo diria que hi havia el mateix moviment que avui en dia: més aviat cap a l’esquerra.
Això era cert pel que fa als escriptors jueus que escrivien en polonès. Tots eren d’esquerres
o considerats d’esquerres per part dels escriptors polonesos veterans que, de fet, creien que
aquests autors jueus eren uns intrusos.

50

monogràfic

Roth: Pel fet d’escriure en polonès?
Singer: Perquè escrivien en polonès. Devien dir: «Per què redimonis no escriuen en el seu
propi argot, el seu jiddisch; què volen de nosaltres?» Tot i això, malgrat els seus adversaris,
aquests escriptors jueus van arribar a ser molt importants, durant els anys trenta. Primer,
perquè eren força bons escriptors, encara que no brillants; segon, perquè eren d’esquerres, i
aquesta era la tendència aleshores; i tercer, perquè tenien molta energia, sovint publicaven a
la revista Wiadomosci Literackie, escrivien per al teatre de varietats i coses així. De vegades,

aquests escriptors jueus escrivien coses que als mateixos jueus els sonaven antisemites. Per
descomptat, jo no estava d’acord que fos antisemitisme, perquè hi havia crítics que deien
el mateix de mi. Malgrat que escrivia en jiddisch, em deien: «Per què escrius sobre lladres
jueus i prostitutes jueves?» i jo els responia, «¿És que potser hauria d’escriure sobre lladres
espanyols i prostitutes espanyoles? Escric sobre els lladres i les prostitutes que conec.»
Roth: Quan vau escriure elogiant Schulz l’any 1963, també hi vau incloure certes crítiques.
Vau dir: «Si Schulz s’hagués identificat més amb la seva pròpia gent, no hauria malbaratat
tanta energia imitant, parodiant i caricaturitzant.» Em pregunto si teniu res més a dir
sobre aquest aspecte.
Singer: Ho veia així quan ho vaig escriure i em sembla que encara ho veig igual. Hi ha molta
mofa en la manera d’escriure de Schulz i de Kafka, encara que en Kafka, la burla està més
amagada. Penso que Schulz tenia prou poder per escriure novel·les serioses però en comptes
d’això escrivia sovint una mena de paròdies. I penso que, bàsicament, ell va desenvolupar
aquest estil perquè no es trobava a casa, ni entre els polonesos ni entre els jueus. És un estil
que d’alguna manera també és característic de Kafka, perquè Kafka també sentia que no
tenia arrels. Era un jueu que escrivia en alemany i vivia a Txecoslovàquia, on l’idioma era,
de fet, el txec. És cert que Kafka estava més assimilat que Schulz ―no vivia en una ciutat
tan jueva com Drohobycz, que estava plena de hassídics, i el seu pare era, segurament, més
assimilacionista que el pare de Schulz―, però la situació era bàsicament la mateixa i, pel que
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fa a l’estil, ambdós escriptors estaven tallats pel mateix patró.
Roth: És possible pensar en el desarrelament de Schulz d’una altra manera: no com un
factor que li privés d’escriure novel·les serioses, sinó com una condició a partir de la qual
van fructificar el seu talent i imaginació particulars.
Singer: Sí, per descomptat, això és veritat. Si un talent genuí no pot beure aigua del seu
pou, ho farà del d’un altre. Però personalment, m’hauria agradat veure Schulz escrivint en
jiddisch. No li hauria calgut ser sempre tan negatiu ni burleta com era.
Roth: Em pregunto si, en comptes del negativisme i la mofa, el que mou Schulz no és
l’avorriment i la claustrofòbia. Potser el que activa allò que ell anomena una «contraofensiva
de la fantasia» és que és un home d’un do artístic i d’una riquesa imaginativa enormes
que viu com a professor d’institut, en el si d’una família de comerciants en una ciutat de
províncies. A més, és el fill del seu pare, un pare que, tal com el descriu, era, si més no cap
al final dels seus dies, un home divertit però aterridor, un gran «heresíac», fascinat, diu
Schulz, «per formes dubtoses i problemàtiques». Això darrer podria ser una bona definició
sobre Schulz mateix, que em sembla que era plenament conscient de com de proper a la
bogeria, o a l’heretgia, podria dur-lo la seva agitada imaginació. Crec que ni en el cas
de Schulz, ni en el de Kafka el principal problema fos la seva incapacitat per sentir-se a
casa amb aquests o amb els altres, per molt que això pogués haver estat un problema més.
Segons el que mostra el seu llibre, sembla com si Schulz fos incapaç d’identificar-se amb
la realitat, no tan sols amb els jueus. Tot plegat recorda el comentari de Kafka sobre les
seves afiliacions comunitàries: «Què tinc en comú amb els jueus? Amb prou feines tinc res
en comú amb mi mateix, m’he d’estar en un racó, quiet, content que puc respirar.» Schulz
no tenia cap necessitat de romandre a Drohobycz si ho trobava tan angoixant. Tothom pot
recollir el que vulgui i marxar. Es podria haver quedat a Varsòvia un cop hi va ser. Però
potser l’ambient claustrofòbic que no satisfeia les seves necessitats era el que donava vida
al seu art. Una de les seves paraules preferides és fermentació. Potser la imaginació de
Schulz tan sols fermentava a Drohobycz.
Singer: També penso que a Varsòvia ell sentia que havia de tornar a Drohobycz perquè a la
capital tothom deia «Qui és Schulz?» Els escriptors no estan realment preparats per veure
un jove de províncies i dir-li immediatament: «Ets el nostre germà, ets el nostre mestre», no
se senten inclinats a fer-ho. El més probable és que diguessin: «Una altra molèstia amb un
manuscrit.» A més, era jueu. I, a Polònia, aquests escriptors jueus, que eren els dominadors
del camp literari, actuaven amb molt de compte pel fet de ser jueus.
Roth: Amb molt de compte de quina manera?
Singer: Els qui els rebutjaven, els seus adversaris, els anomenaven jueus. El retret etern:
«Què fa escrivint en polonès, amb un cognom hebreu, senyor Tuwim? Per què no torna al
gueto amb Israel Joshua Singer i els altres?» Així és com era. Per tant, quan va arribar un
altre jueu que escrivia en polonès, no es van sentir gens còmodes. Perquè representava un
altre problema.
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Roth: Tinc entès que era més fàcil d’assimilar-se en cercles artístics o intel·lectuals que en
el món burgès de Varsòvia.
Singer: Diria que era més difícil. Us diré per què. Un advocat jueu, si no volia que li diguessin
Levin o Katz, es podia fer dir Levinski o Kacinski i la gent no el molestava. Però amb un
escriptor era diferent. Li deien: «No tens res en comú amb nosaltres.» Crec que hi ha fins
i tot una petita semblança amb el que passa en aquest país amb els jueus que escriuen en
anglès i se senten còmodes fent-ho. Cap escriptor no us diria a vós o a Saul Bellow: «Per
què no escriviu en jiddisch, per què no torneu a East Broadway?» I, tanmateix, una mica
de tot això encara existeix. Crec que aquí hi ha alguns escriptors o crítics que dirien que
la gent com vosaltres no sou realment escriptors americans. Malgrat aquest fet, aquí els
escriptors jueus no estan realment avergonyits de ser jueus i no se n’estan disculpant tota
la vida. Allà, a Polònia, l’ambient semblava empènyer a haver de demanar disculpes. Per
això els jueus intentaven demostrar com n’arribaven a ser, de polonesos. I intentaven, per
descomptat, conèixer el polonès més bé que els polonesos i se’n van sortir. Però, tot i això,
els polonesos deien que no tenien res a veure amb ells... Deixeu-m’ho dir més clar. Diguem
que si tinguéssim ara, aquí, un goy que escrivís en jiddisch, si aquest goy fos un fracàs, el
deixaríem en pau. Però si tingués molt d’èxit, diríem, «Què fas escrivint en jiddisch? Per què
no tornes amb els goyim, no et necessitem.»
Roth: ¿Un jueu polonès de la vostra generació que escrivia en polonès era una criatura tan
estranya?
Singer: Gairebé. I si en fossin molts, diguem que si hi ha sis goyim que escriuen en jiddisch
i n’arriba un setè...
Roth: Sí, queda ben clar.
Singer: Un cop estava assegut al metro. Vaig veure-hi l’escriptor jiddisch S., que duia barba,
i en aquell temps, fa quaranta anys, molt poca gent en duia. A S. li agradaven les dones i,
just davant seu, hi havia una noia que semblava que li interessava molt. Jo seia en un cantó
i l’observava; ell no em veia. De sobte va aparèixer un altre home, també amb barba, i va
començar a mirar la mateixa noia. Quan S. va veure aquell altre home amb barba, es va
aixecar i se’n va anar. Es va adonar de la ridiculesa de la seva pròpia situació. I aquella noia,
tan bon punt va veure que arribava l’altre, devia pensar: «Què hi passa, aquí? Dues barbes?».
Roth: Vós no dúieu barba.
Singer: No, no. És que no em cal tot, oi? Calb i amb barba?
Roth: Vau marxar de Polònia a mitjan anys trenta, alguns anys abans de la invasió nazi.
Schulz va romandre a Drohobycz i hi va ser assassinat pels nazis el 1942. Mentre venia cap
aquí, per parlar amb vós, estava pensant sobre com l’escriptor jueu més nodrit pel món
jueu i més lligat a aquell món, va marxar de l’Europa de l’Est per anar a Amèrica, mentre
que la majoria dels escriptors jueus de la vostra generació ―jueus molt més assimilats, molt
més pròxims als corrents contemporanis de la cultura dominant, escriptors com Schulz
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a Polònia, Isaac Babel a Rússia, i, a Txecoslovàquia, Jiří Weil, que va escriure algunes
de les històries més escruixidores que he llegit sobre l’Holocaust― van ser destruïts d’una
manera horrorosa, pel nazisme o per l’estalinisme. ¿Puc preguntar-vos qui o què us va
empènyer a marxar abans que comencessin els horrors? Al cap i a la fi, exiliar-se del propi
país i llengua és quelcom que tots els escriptors temen i probablement són molt reticents a
emprendre voluntàriament. Per què ho vau fer?
Singer: Tenia tots els motius per marxar. Per començar, era molt pessimista. Vaig veure
que Hitler ja tenia tot el poder el 1935 i que amenaçava d’envair Polònia. Nazis com Göring
venien a Polònia per caçar i de vacances. A més, jo treballava per a la premsa jiddisch, que
sempre anava malament (ha estat així des dels seus inicis). I la meva manera de viure havia
arribat a ser molt frugal: amb prou feines podia subsistir. Però la causa principal fou que el
meu germà vivia aquí; hi havia arribat feia uns dos anys. Per tant, tenia totes les raons per
córrer cap a Amèrica.
Roth: I, en marxar de Polònia, no teníeu por de perdre el contacte amb la vostra matèria
primera?
Singer: Per descomptat, i la por es va fer encara més gran quan vaig arribar a aquest país.
Vaig arribar aquí i vaig veure que tothom parlava anglès. Vull dir, hi havia una trobada de
Hadassah, i hi vaig anar i esperava sentir-hi jiddisch. Hi havia unes dues-centes dones però
tan sols vaig sentir una paraula: «Delicious, delicious, delicious.» No sabia què volia dir,
però no era jiddisch. No sé què els donaven per menjar allà, però les dues-centes dones no
deixaven de repetir: «Delicious.» Per cert, aquesta va ser la primera paraula en anglès que
vaig aprendre. Polònia quedava molt lluny en aquell temps. Quan mor una persona pròxima
a tu, durant les primeres setmanes és tan lluny de tu com només pot estar-ho algú molt
estimat; solament amb els anys arriba a estar més a prop, i després és quasi com si tornessis
a viure amb ella. Això és el que em va passar a mi. Polònia, la vida jueva a Polònia, és més a
prop meu ara que quan vaig arribar aquí.

PHILIP ROTH (Newark, 1933) és per a molts el novel·lista nord-americà viu més important que hi ha. La seva obra traduïda al català consta dels títols següents: El transtorn de
Portnoy (1997), La marca de l’home (2001), L’animal moribund (2002), Complot contra
els Estats Units (2005), Elegia (2006), L’espectre se’n va (2008), Indignació (2009), La
humiliació (2010), Pastoral americana (2010), Nèmesi (2011), i Em vaig casar amb un
comunista (2012).
ISAAC BASHEVIS SINGER (1902-1991) va néixer a Radzymin (Polónia). Fill d’un rabí
hassídic, va escriure sempre en jiddisch, com els seus dos germans. El 1935 va emigrar als
EUA i es va establir a N0va York. Allà va col·laborar amb alguns diaris jiddisch. El 1978 va
rebre el Premi Nobel de literatura. En català només en podem llegir el recull A la llar d’un
rabí (1993).
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Regions d’una gran heretgia*
david grossman

C

ada història de Bruno Schulz és una
protesta, plena d’humor i d’ironia, contra
l’oblit, l’avorriment, la banalitat, la visió
estereotipada de l’ésser humà, la tirania, la
simplicitat, la intolerància, i tot el que no
conté gosadia, inspiració, ànima.
La història —que pot haver passat
o no— sobre com Bruno Schulz va ser
assassinat i la manera com aquest crim va
ser formulat té un poder tan esborronador,
fins i tot avui dia, perquè crea un contrast
insuportable entre la manera nazi de
pensar i d’actuar i tot el que Bruno Schulz
va aconseguir crear amb el poder dels seus
desitjos, amb la transcendència i la genialitat

*

de la seva ànima.
En el seu relat «Maniquins», Schulz
va escriure això sobre el seu pare:
«És notable com, en contacte amb
aquell home extraordinari, totes les coses
del món reculaven en certa manera a
les arrels del seu ésser, refeien les seves
manifestacions fins al fons del seu nucli
metafísic, en un cert sentit, tornaven a la
idea primigènia, i, un cop en aquest punt,
s’hi rebel·laven i es decantaven cap a
regions dubtoses, arriscades i ambigües que
aquí anomenarem «les regions d’una gran
heretgia».

Aquest text és la transcripció d’un fragment de la conferència que l’autor israelià David Grossman va dedicar a
Bruno Schulz el dia 22 maig de 2009 a la seu de l’organització cultural 92Y de Nova York.
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Crec que no hi pot haver una descripció
més exacta de la manera d’escriure de Schulz:
la cerca eterna del nucli metafísic de les coses,
però també el coratge per canviar en un tres
i no res el seu punt de vista i per endinsar-se,
al darrer moment i de la manera més irònica,
en aquestes regions de la gran heretgia.
Aquest és el poder d’aquest escriptor que no
es fa il·lusions sobre la naturalesa arbitrària,
caòtica i aleatòria de la vida i, tanmateix,
insisteix a forçar-la a rendir-se, a obrir-se,
i a exposar la llavor de transcendència que
podria amagar-s’hi profundament.
Una cosa més: llegir les històries de
Bruno Schulz em fa entendre que, més enllà
de la rutina diària, sentim la vida, la de quan
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ens treuen sang, de quan ens fem grans,
de quan les nostres habilitats físiques, les
nostres funcions corporals, la nostra salut
s’esllangueixen gradualment, i, és clar, de
quan perdem gent que ens és preciosa, i
aleshores ens aturem durant un moment,
ens submergim dins nostre i diem, sentim,
que hi havia alguna cosa aquí, i ara n’hi ha
menys, i s’ha acabat, no tornarà, mai més no
tornarem a ser els qui érem abans. I potser
ho hem entès realment, profundament, això
nostre que se n’ha anat, i també entenem
com solíem ser només quan hem perdut
alguna cosa. I quan llegim Bruno Schulz,
a cada pàgina, de sobte tot torna cap a les
arrels de la seva existència, cap al batec de
vida més autèntic; tot d’una, en volem més.

DAVID GROSSMAN (Jerusalem, 1954) és novel·lista i assagista. Ha rebut una gran
quantitat de premis arreu del món per la seva obra i ha estat traduït a més de trenta
llengües. De Grossman, en català, podem llegir l’assaig Escriure en la foscor (2010), les
narracions per a infants El duel (2002), Les històries de l’Itamar (2003), Quan eren dos
micos (2005) i La llengua especial de l’Uri (2009), i les novel·les Tota una vida (2011),
Caigut fora del temps (2012) i L’abraçada (2012).
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La mitificació de la realitat
bruno schulz

L

’essència de la realitat és el sentit. Per a
nosaltres, el que no té sentit no és real.
Cada fragment de la realitat viu en la mesura
que participa d’un sentit universal. Les
cosmogonies antigues ho expressaven amb
la sentència «al principi hi havia la Paraula».
L’innominat no existeix per a nosaltres.
Anomenar alguna cosa significa incloure-la
en un sentit universal. La paraula aïllada,
peça de mosaic, és un producte recent,
resultat de la tècnica. La paraula primitiva
era deliri que girava al voltant del sentit de la
llum, era un gran tot universal. Avui dia, en
la seva accepció corrent, la paraula és tan sols
un fragment, un rudiment d’una mitologia
remota, omnímoda i integral. Per això conté
la tendència a regenerar-se, a rebrotar, a
completar-se per tornar al seu sentit total. La
vida de la paraula rau en el fet que tendeix a
milers de combinacions, com els trossos del
cos esquarterat de la serp llegendària que es
busquen els uns als altres en les tenebres.
Aquest organisme complex i tanmateix
integral es va trencar en vocables separats,
en síl·labes, en la parla quotidiana; sota
aquesta nova forma, aplicat a les necessitats
pràctiques, ha esdevingut un instrument de
comunicació. La vida i el desenvolupament
de la paraula han estat empesos cap a un
camí utilitari, i s’han vist sotmesos a les
normes de la vida pràctica. Però quan els
requeriments de la pràctica relaxen els seus
rigors, quan la paraula, alliberada d’aquesta
coerció, s’abandona a si mateixa i torna a
les seves pròpies lleis, pateix una regressió:
retroba les seves connexions antigues i
tendeix a completar-se; i aquesta tendència
de la paraula a tornar al seu cau, l’enyorança

del retorn als orígens, a la pàtria verbal,
l’anomenem poesia.
La poesia són curtcircuits de sentit
que es produeixen entre les paraules, és la
regeneració impetuosa de mites ancestrals.
Quan fem servir paraules corrents,
oblidem que són fragments d’històries
antigues i eternes, i que construïm les
nostres cases amb fragments d’escultures
i d’estàtues dels déus, com bàrbars. Les
nostres definicions i conceptes més sobris
són descendents llunyans dels mites i
històries antigues. No hi ha ni una sola
engruna de les nostres idees que no provingui
de la mitologia, una mitologia que ha estat
transformada, mutilada, remodelada. La
primera i principal funció de l’esperit és la
creació de faules, d’històries. La força que
guia el coneixement humà és la convicció
que al final de les seves investigacions,
descobrirà el sentit últim del món, sentit que
cerca en les altures de les seves construccions
artificials. Però els elements que fa servir
ja han estat utilitzats abans, provenen
d’històries oblidades i desmuntades. La
poesia re-coneix aquests sentits extraviats,
torna les paraules al seu lloc, les uneix
segons els seus significats antics. En mans
del poeta podríem dir que la paraula reviu el
seu sentit essencial, floreix i es desenvolupa
espontàniament segons unes lleis pròpies,
recupera la seva integritat. Per això tota
poesia és un acte de mitologització, tendeix a
recrear els mites del món. La mitologització
del món encara no ha acabat. El procés tan
sols ha estat frenat pel desenvolupament
de la ciència, ha estat empès cap a una via
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secundària on viu sense comprendre el seu
significat veritable. Però la ciència, també,
no és més que la construcció de mites
sobre el món, perquè el mite resideix en
els seus fonaments i nosaltres no podem
sortir del mite. La poesia arriba al significat
del món per deducció, anticipant, per
mitjà de grans dreceres i aproximacions
agosarades. La ciència tendeix cap al mateix
fi inductivament, metòdicament, tenint
en compte tot el material de l’experiència.
En el fons, poesia i ciència tenen el mateix
objectiu.
L’esperit humà és incansable glossant
la vida amb l’ajut dels mites, en el procés
de donar sentit a la realitat. La paraula,
abandonada a si mateixa, gravita cap al
sentit.
El sentit és l’element que condueix la
humanitat en el procés cap a la realitat. És una
dada absoluta que no es pot derivar d’altres
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dades. No es pot saber per què hi ha coses
que ens sembla que tenen sentit. El procés
de donar sentit al món està estrictament
relacionat amb la paraula. La parla és l’òrgan
metafísic de l’home. Tanmateix, amb el pas
del temps, la paraula es fa rígida, s’encarcara,
deixa de vehicular nous sentits. El poeta
torna a les paraules el seu paper conductor a
través de nous curtcircuits que sorgeixen de
les seves tensions. Els símbols matemàtics
són una ampliació de la paraula en una nova
dimensió. La imatge també és descendent de
la paraula original, paraula que encara no
era un signe, sinó un mite, una història, un
sentit.
Generalment considerem que la
paraula és una ombra de la realitat, el seu
reflex. Seria més just afirmar el contrari: la
realitat és l’ombra de la paraula. La filosofia
és realment filologia, l’exploració profunda i
creativa de la paraula.

Publicat a la revista Studio (Varsòvia) l’any 1936.
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El cor de la memòria
ENRIC IBORRA

E

l meu pare, igual que va fer amb Pla,
em va posar a les mans ben aviat l’obra
de Gaziel: el volum de memòries Tots els
camins duen a Roma i els llibres de viatges
per Suïssa, per Itàlia, per Castella, per Galícia
i per Portugal. Més tard, vaig llegir també
Meditacions en el desert —el seu dietari
de la postguerra—, els records d’estudiant
a París i els assaigs Quina mena de gent
som i Història de La Vanguardia. De tant
en tant, m’agrada tornar a Gaziel. Enguany
he llegit l’últim llibre important seu que em
faltava, Sant Feliu de la Costa Brava, que
combina la rememoració històrica, sobretot
el que va representar per a Sant Feliu la
indústria artesana del tap de suro, amb els
records personals d’un món abolit. No ha
estat reeditat en volum solt des de la seua
publicació, el 1963, per l’editorial Aedos. Jo
l’he llegit en l’Obra completa publicada per
la Selecta el 1970, però la lectura, a doble
columna i amb una lletra petita i atapeïda,
se’m va fer una mica incòmoda. Me’l vaig
acabar, de tota manera i, com que em va
agradar molt, em vaig comprar a uniliber.
com, que agrupa a Internet les llibreries de
segona mà, un exemplar de l’edició d’Aedos,
que conté moltes fotografies en blanc i negre.
Encara que és l’últim llibre que va
escriure, a setanta-cinc anys, Gaziel mateix
declara en el pròleg que «tota la vida jo
l’he portat dintre meu». Sant Feliu de la
Costa Brava representa un viatge al cor de
la memòria que batega durant tota la vida
d’una persona: aquells records persistents,
inesborrables, lligats per sempre a un lloc
fortament caracteritzat i intensament viscut,
sobretot durant l’estiu, durant aquelles
vacances tan llargues i tan lliures de la

infantesa i de l’adolescència. Com en el cas de
Pla, el rodal natiu va representar per a Gaziel
una empremta per a tota la vida: «va ser una
marca profunda, com un emmotllament».
L’enyorança que expressa Gaziel en
aquest llibre és profundament sentida, i mai
no cau mai en el sentimentalisme ni en la
idealització. És una enyorança serena, que
va de costat amb una actitud no gens tràgica
davant la mort, expressada en les pàgines
dedicades al cementeri de Sant Feliu: «El
que no és il·lusió, sinó realitat sanitosa, com
l’aire d’alta muntanya, és la buidor integral i
asèptica, per a mi conhortadora com poques
essències, d’aquest lloc realment sagrat, on
l’home i les seves ficcions —començant per
ell mateix, causa de totes les altres— vénen
a consumir-se en un foc extraordinari i
absolut, que no deixa res viu, a penes fa
cendra, i ni crema ni es veu».
Els records personals, d’infant i de
jove, refan un món patriarcal, en què els
trets més rellevants, des de la perspectiva del
lector actual, eren el silenci —la calma de les
hores, «l’endormiscat encís i la benaurança
profunda de carrers i places»— i la foscor
gairebé absoluta quan a l’hora baixa:
«Carrers i places quedaven deserts tota la
nit, sense més llum que la d’algun fanal
tort, o la vaga lluïssor d’una xinxeta dins la
capella d’un sant: humils oratoris públics,
oberts a les parets espesses de casals antics.
En les seves tres quartes parts, però, tot
Sant Feliu era com emmantellat d’ombres
nocturnes, sovint tenebroses; i les petjades
dels rars passants ressonaven llarga estona,
misteriosament —a l’hivern entre les ratxes
de la tramuntana, o sobre un fons de veus
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llunyanes, de cors i caramelles, de cara a
l’estiu.» Les nits de lluna plena, les «teulades
i la mar lluïen com si tinguessin escates».
Són els records, també, d’un territori
i d’un paisatge, el mar i la muntanya de la
Costa Brava, quan encara no se’n deia així:
«Avui, a penes s’entén (i aviat serà del tot
incomprensible) que la Costa Brava, ja
ben entrat el segle xx, encara fos, d’un
extrem a l’altre, una divina franja de terra
absolutament verge. Fins que s’hagué
acabat la Primera Guerra Mundial, els qui
havíem corregut aquesta costa, fondejant
per les seves cales, no passàvem d’algunes
dotzenes; i els qui, d’un cap de l’any a l’altre,
visitàvem les seves lluminoses soledats
podíem comptar-nos amb els dits de les
mans.» Hi havia una cala, la cala Giverola,
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la predilecta de Gaziel, que «per acabar de
fer-la paradisíaca, tenia llavors, amagada
darrere el canyar del fons, una menuda deu
perenne d’aigua dolça i fresca».
La solitud i el silenci que planaven
per tota la costa encara es podien sentir més
profundament a la muntanya: «Ara fa poc
més de mig segle, l’anar costejant per mar,
des de la Tordera fins a la ratlla de França,
venia a ser com navegar per un desert,
perquè —passant molt enfora els vapors i
els grans vaixells de vela— a penes trobàveu
res més que algunes barques de pescadors,
perdudes com els camells dels nòmades
per les arenes del Sàhara. Però fer camí
travessant les muntanyes de la nostra costa
era encara molt més solitari. Dir que llavors
hi havia, en plena Europa occidental i tocant
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a la supercivilitzada França, un gran tros de
terra no visitada ni coneguda més que dels
nadius, avui pot semblar una facècia o un
somni. I és una veritat de fet: aquella terra
increïble era la nostra.»
La descripció d’aquesta meravella
natural va acompanyada d’una actitud
que sorprendrà els lectors. Al costat de
la rememoració d’un escenari de tanta
bellesa, Gaziel es lamenta que la gent del
país no s’haja adonat abans de les immenses
possibilitats que n’oferia l’explotació
turística. Debades cercarem en aquest llibre
una consciència ecologista, concepte que
no deixa de ser un anacronisme aplicat a la
dècada dels cinquanta i principis del seixanta
del segle passat: «Qui ha vist la Costa Brava
a finals del segle xix —escriu Gaziel— i la veu
ara, pot ben dir que ha assistit a una de les
transfiguracions més extraordinàries de la
nostra terra. Però més sorprenent encara
que aquest canvi radical és —em sembla—
el fet de no haver ningú pres les posicions
necessàries per a aprofitar-se’n a fons.» I
adverteix del perill que amb «aquesta segona
rifa [la primera va ser la del suro] que ens ha
tocat en el terme d’una sola centúria, per poc
que tornem a badar ens passarà el mateix:
els estrangers, que ja en coneixen i dominen
a bastament la tècnica, s’aniran situant a la
nostra costa estratègicament; i desplegant la
tàctica més adient, amb els mitjans precisos,
agafaran els talls bons i grossos i ens deixaran
les engrunes».
Gaziel és una personalitat d’encaix
difícil en la literatura catalana. S’hi va
incorporar tard, en l’última etapa de la
seua vida. Fuster, en Literatura catalana
contemporània, assenyalava que «Gaziel
és, literalment, contemporani de D’Ors
i de Carner. Sense la menor relació amb
el que D’Ors i Carner significaren —el
Noucentisme—, pertany al mateix temps.

Només que es revela així, gairebé de sobte,
quaranta anys més tard del que li pertocava.»
Un altre tret de la seua personalitat que
l’individualitza, i torne a cedir la paraula
a Fuster, és que «Agustí Calvet va ser un
dels pocs escriptors catalans —i fins i tot
europeus— que es va reconèixer burgès i que
no s’avergonyí de ser-ho. Va proclamar sense
embuts que la civilització burgesa era el cim
del refinament cultural, de tot refinament
cultural imaginable.» En un passatge de Sant
Feliu de la Costa Brava, escriu que «mentre
la burgesia actua de llevat dins el dinamisme
social, és una autèntica emanació del poble.
És la flor popular per excel·lència, que es
bada ingènuament».
Al mateix temps, ningú no ha fet
crítiques més radicals contra la burgesia
catalana. No pel fet de ser-ho, sinó per no
haver estat a l’altura de les circumstàncies, per
la seua por i mediocritat característiques. És
una actitud que recorda la de Joan Maragall.
Se’n diferencia, però, perquè Gaziel no va
compartir mai el catolicisme del catalanisme
conservador. El seu conservadorisme era
laic i racionalista, il·lustrat. En aquest país,
un conservador i un burgès amb aquestes
característiques cau entre dues cadires, com
un element estrany, dissonant, marginal.
Sorprenentment, el viatge al cor de
la memòria d’un home vell no es tanca amb
un lament elegíac per un món abolit, que
és alhora un lloc i un temps personals, sinó
amb un sentiment de recança pel futur que
ell ja no podrà veure: «Em deixareu que
acabi amb una franca confessió personal.
I així us diré que, havent fruït tant com he
pogut del meu temps passat, l’únic que em
reca, i força, és de no poder fer el mateix amb
el que s’acosta, perquè ja seré massa vell.
Sempre he estat un bon tafaner de la vida. I
encara que els començaments de les coses ja
m’agraden força, encara em plauen més els

ressenya

acabaments. Hauria estat molt content de
poder assistir a la creació del món, que degué
ser cosa grossa. Encara em faria, però, més
goig de poder veure què serà, per exemple,
l’any 40.000 o el 200.000 —si és que la
humanitat hi arriba; i més que res, com
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acabarà tot això, aquesta incomprensible
aventura que és la vida humana».
No he estat mai a Sant Feliu de
Guíxols. Deu ser una mena de Benidorm.

ENRIC IBORRA (València, 1960). És professor de llengua i literatura catalanes a
l’IES Lluís Vives de València. Ha publicat La serp blanca. Antologia del conte modern
(Tàndem Edicions, 2012), diversos escrits de crítica literària i Un son profund. Dietari
d’un curs de literatura universal (Viena Edicions, 2013) llibre pel qual ha rebut el Premi
Ciutat de Barcelona d’Assaig d’enguany. El setembre de 2010 va obrir el blog de literatura
la serp blanca (http://laserpblanca.blogspot.com). Un any més tard va inaugurar el web
de literatura universal amb el mateix títol, en què sistematitzava els materials publicats
al blog (http://literaturauniversal.laserpblanca.cat).
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Éric Rohmer :
prejudici i atzar
ricard fusté

L

a immensa majoria de les pel·lícules
d’Éric Rohmer es caracteritzen per la
recerca d’una objectivitat en la mirada
que evidencia la gran distància que hi ha
entre les intencions que semblen indicar
les paraules dels seus personatges —molt
xerraires gairebé sempre— i les que resulten
de les seves accions o gestos, de manera que
els espectadors esdevenim intèrprets de les
contradiccions en què cauen. Això no vol dir
que els protagonistes d’aquests films siguin
uns cínics que prediquen allò que no creuen;
simplement estan equivocats: la verbalització
és una barrera interposada davant de la
realitat, l’arbre que no els deixa veure el
bosc. Per això les pel·lícules de Rohmer, tot
i arrossegar certa fama de lentes, resulten,
ben al contrari, sempre molt divertides; la
ceguesa dels seus personatges davant dels
impulsos que a nosaltres se’ns fan evidents,
ens fa sentir com si fóssim nens que miren
un espectacle de titelles i n’increpen els
protagonistes despistats, advertint-los que
s’acosta la bruixa amb un bastó.
Els personatges de Rohmer, cecs,
creuen que poden controlar el seu destí.
Els esforços que fan en aquest sentit es
revelen inadequats i inútils, de vegades fins
i tot patètics; tot està sotmès a l’atzar, la
intervenció del qual provoca els conflictes o
bé els resol, posa en evidència les accions i
les actituds dels protagonistes i els brinda —a
ells i als espectadors— una lliçó, una moral.

Una mica d’història
Éric Rohmer (Jean-Marie Maurice
Schérer) va néixer el 1920 a Nancy. La seva
primera vocació va ser la literatura; de fet,
el 1946 va escriure una novel·la, Elisabeth,
amb el pseudònim de Gilbert Cordier.
Però Rohmer és, sobretot, un cinèfil.
Assistent asidu de la Cinémathèque française,
hi coneixerà els futurs components de la
nouvelle vague: Chabrol, Godard, Truffaut,
Resnais, Vadim, Rivette, per als quals era
com un pare, potser perquè els doblava
l’edat. Amb Rivette i Godard, fundarà la
revista de crítica cinematogràfica Gazette
du Cinéma, precedent de la mítica Cahiers
du Cinéma, creada el 1952 i que Rohmer va
dirigir entre el 1956 i el 1963, al costat de qui
va considerar el seu mestre, el crític i teòric
cinematogràfic André Bazin.
André Bazin i els seus deixebles
defensaven un cinema que fos objectiu, que
reflectís la realitat i que no la manipulés.
Creien que aquest propòsit es podia
aconseguir mitjançant una posada en
escena transparent i la invisibilitat de
l’autor, cosa que, segons ells, es trobava en
el gènere documental, el neorealisme italià,
i també en algunes ficcions nord-americanes
(les de Howard Hawks, per exemple).
Paradoxalment, un autor molt ostentós com
era Orson Welles també complaïa Bazin i
companyia en la mesura que, gràcies a l’ús
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de la profunditat de camp, treia el màxim
partit del pla-seqüència, la qual cosa
facilitava la presentació d’una realitat no
manipulada a través del muntatge. Pel
mateix motiu, Jean Renoir era un altre
dels cineastes admirats pels cahieristes:
el consideraven una excepció entre els
francesos, majoritàriament denunciats com a
acadèmics i mancats de la personalitat que,
en canvi, sí que tenien uns quants directors
nord-americans, fins aleshores menyspreats
per la crítica, que aconseguien filtrar les
seves inquietuds a través de pel·lícules de
gènere sense les pretensions i la teatralitat
que, a judici de Bazin i dels seus seguidors,
emmetzinaven el cinema gal. Aquesta posició
va quedar definitivament instaurada amb un
article incendiari de François Truffaut titulat
«Une certaine tendance du cinéma français».
Aquest text i l’èxit de les primeres pel·lícules
de la nouvelle vague van condemnar a
l’ostracisme molts bons professionals que,
de la nit al dia, van passar a considerar-se
antiquats (Truffaut mateix, més endavant, va
reconèixer que amb la seva vehemència havia
estat injust amb molts d’ells).
Un altre dels directors més admirats
i influents entre els membres de la nouvelle
vague va ser Alfred Hitchock. Rohmer fins i
tot va escriure, juntament amb Chabrol, un
llibre sobre aquest director anglès.
Després de la teoria, havia de venir
la pràctica, i els «jeunes turcs» de Cahiers
du Cinéma (tal com els va anomenar Bazin)
es van llançar a fer cinema amb resultats
espectaculars.
Rohmer també va fer el salt a la
direcció, pero el seu cas fou una mica
diferent. Després dels curtmetratges Journal
d’un scélérat, Véronique et son cancre,
Bérénice i La Sonate à Kreutzer (aquests dos
darrers basats, respectivament, en obres de
Poe i Tolstoi), l’any 1959, Rohmer va rodar
el seu primer llarg: Le Signe du Lion, una
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tragicomèdia sobre el personatge de Pierre,
un músic parisenc que viu alegrement amb
l’esperança de cobrar una herència gràcies
a la qual podrà pagar els seus deutes. Però,
abans de morir, la seva tieta nomena un altre
hereu i Pierre es trobarà a París sense ni cinc,
mentre tots els seus coneguts han marxat de
vacances. Pierre haurà passat, en poc temps,
de bohemi a vagabund.
Però mentre Truffaut, Godard i Resnais
triomfaven amb Les Quatre Cents coups, À
bout de soufflé i Hiroshima mon amour, el
film de presentació de Rohmer esdevenia un
fracàs absolut, fet que, tanmateix, no el va
desanimar gaire, ja que —com hem dit abans—
el seu principal interès era la literatura. Així,
doncs, Rohmer es va dedicar a l’escriptura de
la seva sèrie Six contes moraux. En el procés,
però, va arribar a la conclusió que aquestes
històries d’eleccions amoroses i presumptes
lliçons morals quedarien prou ben explicades
en imatges. D’aquesta manera va néixer la
primera de les tres sèries de pel·lícules que
vertebren la filmografia del director francès.

Els contes morals
Els Six contes moraux són: La
Boulangère de Monceau i La Carrière de
Suzanne (dos migmetratges dirigits entre
1962 i 1963), La Collectionneuse (1967), Ma
nuit chez Maud (1969), Le genou de Claire
(1970) i L’Amour l’aprés-midi (1972).
La Boulangère de Monceau és la
primera producció sota el segell Les Films
du Losange, creat per Rohmer i el director
alemany Barbet Schroeder, que apareix com
a actor al film. El protagonista, un estudiant
que viu a Paris, s’obsessiona per una noia
rossa molt atractiva que un dia veu al carrer;
després de trencar el gel en una trobada gens
casual, ella desapareix misteriosament. Els
dies següents, el jove volta pel barri buscantla i, per entretenir el temps i la fam, pren el
costum de visitar un forn on fan uns pastissos
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molt apetitosos i hi despatxa una noia
menys bufona que la rossa desapareguda,
però que emana la calidesa del pa acabat
de fer. Passats uns dies, el noi convida la
fornera a sortir i ella, tot i la seva indecisió
inicial, acaba acceptant. Quan, al vespre, va
a buscar-la al forn, torna a aparèixer la noia
rossa, que resulta que vivia just al davant i
que no sortia al carrer perquè s’havia fet mal.
Al final, el noi canvia la fornera per la rossa
i s’autoconvenç que el destí li ha donat una
lliçó moral, ja que allò que ell sentia per la
dependenta no era gaire noble.
Aquest primer film de la sèrie conté
tots els elements característics del discurs
de Rohmer: un jove dubta entre dues noies
i especula amb el destí i els seus sentiments
propis sense adonar-se que són els
sentiments i el destí que dominen les seves
accions i no pas a l’inrevés. La lliçó moral
que el jove creu haver trobat al desenllaç
de la història és solament un subterfugi
que evitarà que se senti gaire culpable
per haver plantat la jove dependenta. I
tenim, finalment, la intervenció de l’atzar,
sempre amatent a resoldre els embolics dels
personatges rohmerians.
Formalment, el film és característic
del moviment de la nouvelle vague: rodat
quasi exclusivament en exteriors, sembla un
documental sobre un barri popular de París.
La omnipresència de la veu en off serveix
els propòsits de Rohmer que hem destacat
en l’inici d’aquest article: contraposar
els pensaments dels personatges a la
contundència i el cinisme de les seves
accions. Cal dir que, en aquesta sèrie, el
recurs de la veu en off és habitual, tot i que
els diàlegs, sovint prolixos, van adquirint
importància progressivament.
A La Carrière de Suzanne trobem
dos personatges masculins complementaris:
Bertrand, un estudiant una mica tímid, i
Guillaume, el seu amic faldiller, un playboy,

que té uns pares rics i sempre absents,
la qual cosa li permet muntar reunions
pseudo-intel·lectuals en la seva mansió.
Guillaume sedueix la Suzanne, una noia no
especialment bonica però agradable i tirant a
voluptuosa, si fa no fa com la fornera del títol
precedent. Guillaume, però, no està gens per
ella i la maltracta ostentosament; Bertrand,
testimoni de la relació, manté vers la Suzanne
una posició ambigua: la seva veu en off diu
que la menysprea per deixar-se humiliar pel
playboy, però l’espectador té la sensació que
en el fons la desitja i que lamenta fer el paper
de mocador de les seves llàgrimes. Tot això
mentre Suzanne li insisteix que surti amb
una altra noia, la Sophie. Al final, Suzanne
deixa definitivament Guillaume i és feliç amb
un xicot anglès. Bertrand, en veure la felicitat
d’ella i la seva pròpia solitud, s’adona que ha
rebut una mena de lliçó moral.
A La Collectionneuse, Rohmer va
al fons de la qüestió. La veu en off del
protagonista (Patrick Bauchau) diu al final:
«Gaudia del meu èxit, atribuint-me el mèrit
a mi sol i no a l’atzar». La frase resumeix
el dilema d’uns personatges que creuen ser
amos del seu destí. Adrien, incapaç de seduir
Haydée (Haydée Politoff), probablement
a causa de les seves pròpies intrigues i
elucubracions, oculta la seva frustració sota
la creença falsa que ell és moralment superior
a la noia —la intrusa a les seves vacances
perfectes—, a la qual titlla de col·leccionista
(d’amants). El gest final (abandona el seu
retir a la Provença i la seva abstinència
sexual per viatjar a Londres i retrobar la seva
xicota) evidencia fins a quin punt les seves
paraules (la seva veu en off) han estat un
engany.
Si el personatge de Patrick Bauchau era
un jove faldiller i descregut, el de Jean-Louis
Trintignant a Ma nuit chez Maud és tímid
i catòlic practicant. En canvi, a diferència
del primer, gaudeix de prou èxit entre les
dues noies que apareixen al film: Maud,
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divorciada i lliurepensadora —Françoise
Fabian— i Françoise, catòlica practicant com
ell —Marie-Christine Barrault—. Els temes de
l’atzar i de l’elecció són àmpliament debatuts
al film, fins i tot per mitjà de proposicions
matemàtiques i del comentari de l’obra de
Pascal. El protagonista ha de triar entre
les dues noies; en aquest cas, i malgrat els
titubeigs, la seva elecció sembla inevitable en
partir d’una consideració prèvia o, si es vol,
un prejudici, que dóna avantatge a la noia
catòlica. Un final entre la malenconia per les
ocasions perdudes i la causticitat qüestionarà
seriosament les seves conviccions.
Ma nuit chez Maud presenta un
personatge que ha d’escollir i que per no
haver-ho de fer es refugia en els prejudicis,
tal com passava en els films precedents
de la sèrie. També, com a La Carrière de
Suzanne o La Collectionneuse, trobem dos
personatges masculins que escenifiquen una
intriga perquè un dels dos acabi passant la
nit amb una noia que ambdós pretenen.
A
diferència,
però,
de
La
collectionneuse, ambientada a l’estiu i a la
platja, plena dels colors vius de la Provença,
Ma nuit chez Maud —tret de l’escena final—
ens trasllada a les províncies interiors
i transcorre enmig d’un rigorós hivern,
fotografiat per Néstor Almendros en un blanc
i negre extraordinari. Aquest ascetisme,
molt en consonància amb la personalitat del
protagonista —tot i que les escenes amb la
Maud eleven la temperatura— no va impedir
que el film gaudís d’un gran èxit a tots els
nivells, amb nominació a l’Òscar inclosa, i
fixés el nom d’Eric Rohmer al firmament
cinematogràfic, amb un retard de gairebé
deu anys respecte dels seus col·legues de la
nouvelle vague. Ma nuit chez Maud és, sens
dubte, la pel·lícula més perfecta de la seva
carrera; però li’n seguirien encara moltes
grans obres.
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Seguint l’exemple del mestre Hitchcock,
que acostumava a situar les seves trames en
períodes d’inactivitat dels seus personatges,
la qual cosa els feia més sensibles als estímuls
del seu voltant (el cas paradigmàtic és el de
Rear Window), els protagonistes d’aquests
contes morals també fan vacances, a la
Provença (La Collectionneuse), de Nadal (Ma
nuit chez Maud), o d’estiu a la muntanya:
Le Genou de Claire. Aquest títol va ser
un gran èxit de públic, cosa que potser es
podria atribuir al seu erotisme subtil, encara
que els títols anteriors també participaven
d’aquesta característica. El protagonista és
Jerôme (Jean-Claude Brialy), un diplomàtic
elegant i seductor, a un pas de la maduresa,
que es complau cantant les excel·lències
de la seva futura esposa i de l’opció del
matrimoni després d’una llarga solteria
mentre persegueix descaradament no una
sinó dues jovenetes. Es tracta, doncs, d’un
personatge típicament rohmerià, tan insegur
com manipulador. La interpretació errònia
que fa de la realitat a partir de les aparences
té uns efectes perniciosos per a un altre dels
personatges —la Claire del títol—. En aquest
sentit, l’argument de Le Genou de Claire és
molt similar al de Pauline à la plage.
Tanca la sèrie el film de 1972 L’Amour
l’aprés-midi. En aquest cas, els personatges
no fan vacances i la situació és un triangle
típic: el protagonista és un advocat casat
feliçment que no per això deixa de contemplar
les altres dones, fins que retroba una vella
amiga i la possibilitat de trair la seva esposa
esdevé molt real.

Comèdies i proverbis
La segona sèrie comprèn els títols
següents: La Femme de l’aviateur (1980),
Le Beau mariage (1981), Pauline à la plage
(1983), Les Nuits de la pleine lune (1984),
Le Rayon vert (1986) i L’Ami de mon amie
(1987).
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La
característica
més
evident
d’aquesta sèrie és el protagonisme absolut
de les dones, tot i que, en el primer dels
títols, el fil conductor de la història sigui
François, un jove estudiant que treballa de
nit i sospita que la seva xicota Anne (Maire
Rivière) li és infidel. François es dedicarà
a seguir el presumpte amant i pel camí
coneixerà una altra noia i s’adonarà que no
ens podem refiar de les aparences (això és
així en la vida en general, però sobretot als
films de Rohmer). Pot semblar que François
visqui enganyat, però qui veritablement
s’autoenganya és Anne, compartint així un
tret comú a la majoria dels personatges de la
sèrie i de la filmografia del director.
Com també s’enganya a si mateixa la
protagonista de Le Beau mariage (Béatrice
Romand, que havia participat a Le Genou
de Claire): decidida a casar-se, no s’adona
que el seu projecte no en té prou amb un
objectiu (l’advocat interpretat per André
Dussolier); cal que ella se l’estimi o que ell li
correspongui.
Pauline à la plage, un dels títols més
deliciosos del director i que ens retorna
als ambients estiuencs i a la platja (ara és
Normandia), confronta els personatges de
Pauline (Amanda Langlet), una adolescent
tan discreta com desinhibida, i Marion
(Arielle Dombasle), una dissenyadora
de modes molt atractiva. Marion intenta
alliçonar la jove Pauline en les coses de la
vida, però ella mateixa no té gens clar què vol
i, a més, contribuirà a crear un malentès que
afectarà directament la relació de Pauline
amb un noi de la seva edat. El més rellevant
d’aquesta història, que il·lustra un proverbi
que valdria per a totes les pel·lícules del
director («Qui trop parole, il se mesfait»)
és que el sentit comú que manifesta Pauline
a desgrat de la seva joventut emfatitza la
immaduresa dels adults que l’envolten,
Marion i els dos pretendents, el gelós Pierre
i l’aventurer Henri, que semblen ser molt

diferents entre si però que, en definitiva, es
comporten com si fossin nens.
Les Nuits de la pleine lune il·lustra
el proverbi «Qui té dues cases perd la raó»
i aprofundeix en l’anàlisi de la immaduresa
a través del personatge de Louise. Incapaç
de valorar allò que té (un xicot una mica
possessiu), lloga un apartament a París
per viure la nit de la ciutat i, amb l’excusa
de tenir un espai que li permeti certa
independència, es llança a la recerca de nous
objectius amorosos que es revelaran tan
buits i superficials com la nit parisenca.
La importància de la geografia es fa
molt palesa en aquest film de Rohmer i també
a L’Ami de mon amie, en el qual l’arquitectura
peculiar del barri dissenyat per Bofill en què
viuen les protagonistes resulta determinant
en una trama d’intercanvis amorosos que es
desenvolupa amb una senzillesa i alhora una
perfecció sorprenents, cosa que demostra el
domini absolut de la posada en escena que
ha assolit el director francès.
Però la naturalitat que desprenen les
seves imatges i diàlegs, que ens fa sentir
com si espiéssim els nostres veïns, no
s’aconseguiria sense uns guions de ferro; en
definitiva, no hem d’oblidar que Rohmer va
ser escriptor abans que cineasta.
Le Rayon vert és l’excepció que
confirma la regla. La gran dosi d’improvisació
que hi ha en els seus diàlegs converteix el
film en un dels títols més insatisfactoris del
director, la qual cosa no va impedir que fos,
contra pronòstic, un gran èxit de públic. La
seva protagonista, Delphine (Marie Rivière),
se’n va de vacances sola i sense gaires ganes;
una noia sueca que coneix durant el trajecte
camí mira d’animar-la i ajudar-la a lligar,
però la pobra Delphine és sonsa i complicada
fins a l’exasperació. Sort que trobarà el raig
verd, un fenomen que es produeix en el
moment en què el sol es pon i que només
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poden veure els enamorats (de fet, és un
fenomen real però difícil de captar i que
l’equip va poder filmar amb molts esforços).

Contes de les quatre estacions
Aquesta sèrie està composta pels
films següents: Conte de printemps
(1989), Conte d’hiver (1991), Conte d’été
(1996) i Conte d’automne (1998). Com les
Comèdies i proverbis, aquestes pel·lícules
estan majoritàriament protagonitzades per
dones. El Conte d’été, excepcionalment, té
un protagonista masculí, que dubta entre
els tres personatges femenins —amb molta
personalitat, això sí—; i que, incapaç de
prendre una decisió o de renunciar a cap de
les tres opcions, es fica en un embolic del
qual el rescata in extremis la intervenció de
l’atzar.
A Conte d’hiver, la protagonista coneix
durant les vacances d’estiu l’home de la seva
vida. Queden per veure’s a París però ella, en
un lapsus, li facilita una adreça equivocada.
I heus aquí que es queda sola i amb una filla
nascuda del seu amor. Més endavant, té dos
pretendents de caràcters complementaris;
ella no sap quin triar i argumenta els seus
dubtes en llargues escenes de diàleg, obviant
la raó veritable: encara està enamorada
del pare de la seva filla. Però el destí que
tan cruelment els ha separat troba la seva
contrapartida en una nova intervenció de
l’atzar, gairebé miraculosa.
Les estacions són un reflex de l’estat
d’ànim dels personatges, potser tret del cas
de Conte d’automne, una comèdia lluminosa
ubicada enmig de les vinyes de la Provença,
en què l’estació simbolitza l’edat madura de
les dues protagonistes (però joves d’esperit),
interpretades per Béatrice Romand i Marie
Rivére, trencant d’aquesta manera amb una
altra de les constants del cinema de Rohmer
des de La Femme de l’aviateur: la joventut
dels protagonistes.

Altres pel·lícules
No tots els films de Rohmer formen
part d’una sèrie. De fet, alguns dels dels més
bells no pertanyen a cap grup.
La Marquise d’O (1976) és una
adaptació d’una novel·la de Heinrich von
Kleist ambientada al segle xix sobre una
aristòcrata (Edith Clever) que es queda
embarassada misteriosament. Bruno Ganz
fa el paper d’un comte molt —potser massa—
considerat. L’elegància pictòrica de les
imatges d’aquesta pel·lícula no està renyida
amb la diversió que ofereix el comentari
irònic sobre la impostura.
També va dirigir altres comèdies com
Quatre aventures de Reinette et Mirabelle
(1987), L’arbre, le maire et la médiathèque
(1993) o Les Rendez-vous de Paris (1995),
i films històrics o d’època, a més de la ja
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esmentada La Marquise d’O: Perceval
le Gallois (1978), amb uns decorats
rudimentaris, descaradament naives, o
el díptic conformat per L’Anglaise et le
Duc (2001) i Triple agent (2004), en què
reflexiona sobre episodis fonamentals de la
història del seu país; en el primer cas, aborda
la Revolució Francesa de manera radical tant
en el fons (se’ns narren els fets des del punt
de vista de l’aristocràcia), com en la forma
(els actors estan incrustats digitalment sobre
pintures de l’època); la segona ens situa als
anys de la Segona Guerra Mundial.
Al seu darrer film, Les Amours d’Astrée
et de Céladon (2007), Rohmer retrocedeix
als temps mítics dels druïdes, la Gàl·lia del
segle v, tal com la descriu l’escriptor del xvii
Honoré d’Urfé. El testament cinematogràfic
d’Éric Rohmer constitueix una nova mostra
de la seva intel·ligència i sensibilitat. Parteix

d’un relat absolutament antiquat i és capaç
de portar-lo al seu terreny sense necessitat
de trair el text original. Així, doncs, com
molts altres personatges dels seus films, els
pastors gals es compliquen la vida en deixar
que unes idees preconcebudes els impedeixin
actuar de manera lògica; per exemple, Celadó
no es vol mostrar a la seva estimada Astrea,
tot i que ella el creu mort, perquè la darrera
vegada que es van veure, la noia, en un atac
de gelosia, va dir-li que no tornés a aparèixer,
i ell no pot pas desobeir-la. Els protagonistes
argumenten amb llargs discursos les seves
decisions peculiars i assumeixen penitències
cruels. Per sort, són en una pel·lícula de
Rohmer, i els salvaran les actituds decidides
dels personatges assenyats i, finalment, és
clar, l’atzar.
Éric Rohmer va morir l’11 de gener de
2010, a París.

RICARD FUSTÉ (Igualada, 1961) és advocat. Ha escrit i dirigit alguns títols en Súper-8
i vídeo, i ha col·laborat en els apartats de cinema dels diaris, televisió i ràdio de la seva
ciutat. Actualment és un dels promotors del Cine-Club d’Igualada. Forma part del jurat
del Micro-Curt Festival que se celebra cada any a la capital de l’Anoia. Manté el blog
http://classicscinema.blogspot.com

art menor

Art menor
Després d’haver perdut el passaport
Has perdut el passaport: visca la llibertat!
L’enuig s’ha esborrat del teu rostre,
s’ha doblegat el cantell més tenaç
de l’estampilla, i ara que t’has desempallegat
del pes de tres lustres i de l’ull suspicaç del duaner,
et llances als braços de la llibertat. La llibertat!
Res ja no et podia obligar a fer-te enrere,
ni la teva signatura, ni el fil d’Ariadna de la teva sort,
ni el recurs sagaç al mite per multiplicar-te.
L’aiguaneu et dissol, unes mans estranyes
rebreguen la teva imatge descomposta i cuites
el pas atropelladament. (Aviat sentiràs en carn viva
la petja plúmbia del peu de la història.) La llibertat!
En l’espai mínim que ocupaves cau ara mateix
un floquet de neu nova i hi roman intacte
tan sols uns instants.

Jüri Talvet
Traducció d’Albert Lázaro-Tinaut

JÜRI TALVET va néixer a Pärnu (Estònia) l’any 1945. És poeta, assagista, traductor
i catedràtic de literatura universal i comparada a la Universitat de Tartu. Va ser
fundador de l’Associació Estoniana de Literatura Comparada. Ha publicat vuit llibres
de poesia i la seva obra ha estat traduïda a diverses llengües.
ALBERT LÁZARO-TINAUT (Barcelona, 1947) és traductor literari i ha estat editor.
Ha traduït i cotraduït, al català i al castellà, literatura infantil i juvenil, narrativa i,
sobretot, poesia de l’italià, el francès, l’estonià, el lituà i el letó. Des de ben jove ha
estat interessat per les cultures de l’Europa central i oriental —particularment les
finoúgriques i bàltiques.
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El Quixot, dissident
norman manea

F

a quatre segles del naixement d’una obra
mestra, l’autor i l’heroi de la qual semblen
més joves que nosaltres. L’explicació més
senzilla d’aquest fenomen la va donar
Flaubert: «Retrobo els meus orígens en
aquest llibre, que sabia de memòria abans
d’aprendre a llegir.» Certament, al centre
del Quixot hi ha quelcom essencial que
coneixíem fins i tot abans de llegir-lo, però
que va passar a formar part de nosaltres
després que completéssim el seu viatge
fascinant. Aquest és el segell inequívoc de
la grandesa d’un escriptor. Perseguint el seu
propi fantasma ―un signe obvi d’infelicitat―,
l’Hidalgo cercava un lloc on coexistissin els
somnis, la realitat, la santedat, l’amor i la
justícia. En la seva aproximació burlesca a la
humanitat, Don Quixot i Sanxo Pança són la
parella de clowns més perdurable i atractiva
de la literatura mundial.
No és cap sorpresa, doncs, que
durant els darrers quatre-cents anys, Don
Quixot i Pança hagin generat molts parents
i successors, incloent-hi incomptables
parelles bufonesques d’amo i servent. Fins i
tot la història del circ se centra en aquesta
mena de duos: l’orgullós i circumspecte
Pallasso Blanc i l’August, el perdedor humil
que rep les puntades de peu al cul del seu
company tibat i pompós.
Per a un europeu de l’Est com jo no
és fàcil d’ignorar la història del circ, o la
història en general. El solemne Manifest
Comunista va anunciar l’espectre de la Gran
Utopia que va encantar Europa, però que va
fracassar a l’hora d’avisar-nos de la tirania

sanguinària. El crèdul Sanxo Pança va
adoptar el dogma enganyós de la revolució
com a dret per encetar una guerra brutal
contra tot. El somni de millorar el món va
disfressar una farsa que no va afectar tan sols
una vida, com en la història de Cervantes,
ni únicament l’exèrcit enganyós de bufons
considerats missioners: aquest somni va
destruir generacions senceres.
En el circ del món, el poeta sembla un
Cavaller de la Trista Figura i el pobre August
apareix mal equipat per a la vida de cada dia.
Com don Quixot ―i Cervantes―, l’artista
somnia en normes i recompenses diferents
de les dels seus contemporanis, els quals en
tenen prou de digerir les seves pròpies vides
diàries.
En l’àmbit sociopolític, August es
troba cara a cara amb el Pallasso del Poder.
La paròdia política de Cervantes es pot
llegir en moltes històries de l’est d’Europa
del segle xx. La seva vitalitat i llenguatge
incomparables, per exemple, prenen tot el
seu significat en la vida i obra de l’escriptor
soviètic Andrei Platónov, un comunista que
es considerava un escriptor proletari honest,
però que Stalin, el Pallasso Vermell del
Poder, va qualificar de «svóloc» (‘desgraciat’)
i «balagancik» (‘bufó’), i que va patir un
calvari tota la seva vida.
L’odissea totalitària i carnavalesca
que va haver de viure Platónov mostra un
món de misèria, avorriment i obediència en
un viatge fosc vers un paradís inabastable.
El Cavaller Comunista, el nou «caballero de
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la triste figura», un tipus d’idiota il·lustrat,
encegat per la seva lleialtat a allò irreal i per
la seva severa correcció política, considera
Lenin un nou Moisès, munta el Rocinant de
la Força Proletària, s’enamora de la difunta
Rosa Luxemburg en el seu rol de Camarada
Dulcinea, i té relacions sexuals amb una
locomotora.
En el carnaval actual del mercat lliure,
res no sembla visible si no és escandalós i res
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no és prou escandalós per ser memorable.
Per tant, retem homenatge a Cervantes en
un temps en què cohabitem rutinàriament
amb un escàndol molt diferent: fanatisme
religiós i terrorisme, manipulació política,
la cacofonia de la simplificació pervertida,
el casament bel·ligerant entre un nou
messianisme i una ceguesa quixotesca cada
cop més gran. Ara bé, mentre celebrem
Cervantes, potser encara no està tot perdut.

NORMAN MANEA (Bucovina, Romania, 1936). A causa del seu origen jueu, a
cinc anys, els aliats romanesos dels nazis el van deportar al camp de concentració de
Transnístria (Ucraïna). Després de patir la dictadura de Ceausescu durant dues dècades,
es va exiliar als EUA. En català tan sols se n’ha publicat La llengua nòmada, editat per
Arcàdia Editorial l’any 2008, i Monuments a la vergonya (CCCB), conferència que
l’autor romanès va fer el 19 d’octubre de 2009 a Barcelona.
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Rhema
joan fuster
Només hi ha una manera seriosa de llegir, que és rellegir.

ivan klíma
De la mateixa manera que la història de Prometeu és un mite del període heroic de la
història humana, les històries de Josef K. i de l’agrimensor K. són mites que pertanyen al
període present, poc heroic, de la història humana.

joseph roth
Oi que és més fàcil mentir quan no ens veiem cara a cara? I, ¿encara que algun dia arribi a
poder veure la cara del meu amic i ell la meva, ell a El Caire i jo a París, ens coneixerem més
bé que quan ens trobàvem davant per davant en una habitació petita?

claudio magris
L’estandarditzada altivesa envers la massa és un comportament típicament massificat.

jesús moncada
—Si la salut l’hagués acompanyat, avui, el vell Arquimedes Quintana faria cent trenta anys...

danilo kiš
L’autocensura és l’art de llegir el text propi amb els ulls d’algú altre, la qual cosa et converteix
en el teu propi jutge, un jutge més malfiat i més sever que qualsevol altre perquè, en aquest
paper, saps que el teu text conté el que mai cap altre jutge seria capaç de descobrir-hi, allò
que has silenciat, el que mai no ha estat escrit, però que resta inscrit, et sembla, entre línies.
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Pàgina 4: Pòster de 1860 en què s’anuncia l’actuació del Gran Farini a les cascades del Niàgara. El
rival de Farini era Blondin. Tots dos competien per demostrar qui s’arriscava més sobre la corda.
Pàgina 8 i 9: Desert del Sinaí, lloc que Edmond Jabès coneixia molt bé. Trobareu la fotografia a
www.bibleplaces.com.
Pàgina 10: Mapa de Drohobycz i rodalia. Editat per l’institut cartogràfic militar de Varsòvia l’any
1934.
Pàgina 11: Pan Jakób («El senyor Jacob»), de Bruno Schulz. Publicat l’any 1935 al número 40 de la
revista Tygodnik Ilustrowany de Varsòvia.
Pàgina 14: Dedykacja («Dedicació»), de Bruno Schulz (1922). 11 x 17,5 cm, fet seguint la tècnica del
cliché verre. És al Museu de la Literatura de Varsòvia.
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Pàgina 15: Józef z Jakubem i terroryści («Pare, Josef i terroristes» (autoretrat i retrat del pare)) de
Bruno Schulz (1936). 15 x 23,5 cm. Ploma i tinta xinesa sobre paper de calca. És al museu de literatura
Adam Mickiewicz de Varsòvia.
A http://www.brunoschulz.org/rysownik-1.htm trobareu informació sobre els dibuixos de Schulz.
Pàgina 18: Cementiri de Drohobycz. Fotografia de Marcin Jedrowiak.
Pàgina 19: Carrer Feuerstein a Drohobycz, dedicat al polític local Jacob Feuerstein (1866-1927).
Pàgina 32: Japonka z parasolką i trzech starców («Noia japonesa amb paraigua i tres ancians»), de
Bruno Schulz (1933). 13,2 x 13,2 cm. Llapis i tinta sobre paper. És al museu de la literatura Adam
Mickiewicz de Varsòvia.
Pàgina 34: Plaça del mercat de Drohobycz.
Pàgina 46: Procesja («La processó») de Bruno Schulz (1922). Dibuix de 17 x 23 cm, fet seguint la
tècnica del cliché verre. Aquesta il·lustració apareix a El llibre idòlatra i avui en dia és a la biblioteca
Jagiellońska de Cracòvia.
Pàgina 50: Bruno Schulz treballant a l’institut (1934).
Pàgina 54: Sinagoga situada al carrer Stryjska de Drohobycz, any 1912. Postal austríaca.
A http://jgaliciabukovina.net/ trobareu molta informació sobre la regió de Galítsia.
Pàgina 59: Bruno Schulz a l’entrada de casa seva, 1933-1934.
Pàgina 61: Fotografia feta per Jaume Ferrer Massanet (1872-1922). És a l’Arxiu Municipal de Palafurgell.
Pàgina 69: Imatge de La Collectionneuse (1967) d’Éric Rohmer. L’actriu és Haydée Politoff.
Pàgina 75: Llibreria Marks & Co, situada al número 84 de Charing Cross (Londres). Aquest establiment
fou fundat l’any 1920 per Benjamin Marks i Mark Cohen. Va inspirar el llibre de Helene Haff 84
Charing Cross Road (1970), que disset anys després el director anglès David Hugh Jones va portar a la
pantalla, amb la participació d’Anne Bancroft i Anthony Hopkins. La fotografia la va fer Alec Bolton el
1969. Si en voleu saber més, http://www.84charingcrossroad.co.uk/
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Hanff, Helene. 84, Charing Cross Road. Nova York: Grossman Publishers, 1970.
Austen, Jane. Orgull i prejudici. Barcelona: Proa, 1985 (traducció d’Eulàlia Preses).
Peacock, Shane. The Great Farini. («El Gran Farini»). Toronto: Penguin Books, 1995.
Jabès, Edmond. Le Livre de l’Hospitalité. («El llibre de l’hospitalitat»). París: Éditions
Gallimard, 1991.
— Le Livre Des Questions. («El llibre de les preguntes»). París: Gallimard, 1963.
Jabès, Edmond; Cohen, Marcel. Du désert au livre. («Del desert al llibre»). Pessac: Opales
Eds, 2001.
Kafka, Franz. El procés. Barcelona: Edicions Proa, 1966 (traducció de Gabriel Ferrater).
Pizarnik, Alejandra. Árbol de Diana. Buenos Aires: Sur, 1962.
Gombrowicz, Witold. Ferdydurke. Barcelona: Quaderns Crema, 1998 (traducció d’Anna
Rubió i Jerzy Sławomirski).
Witkiewicz, Staniław Ignacy. La Mare (comèdia de mal gust en dos actes i epíleg).
Barcelona: Quaderns Crema, 1987 (traducció de Dorota Szmidt).
Nałkowska, Zofia. Medaliony («Medallons»). Varsòvia: Czytelnik, 1953.
Herbert, Zbigniew. Un bàrbar al jardí. Barcelona: LaBreu Edicions, 2009 (traducció de
Manel Bellmunt).
Szymborska, Wisława. Vista amb un gra de sorra. Barcelona: Columna Edicions, 1997
(traducció de Josep M. de Sagarra).
Zagajewski, Adam. Terra del foc. Barcelona: Quaderns Crema, 2004 (traducció de Xavier
Farré).
Szczypiorski, Andrzej. Una missa per a la ciutat d’Arràs. Barcelona: Edicions 62, 2004
(traducció d’Anna Rubió i Jerzy Sławomirski).
Singer, Isaac Bashevis. A la llar d’un rabí. Barcelona: Edicions 62, 1993 (traducció de Josep
Julià Ballbé).
Mrożek, Sławomir. Joc d’atzar. Barcelona: Quaderns Crema, 2001 (traducció de Bożena
Zaboklicka i Francesc Miravitlles).
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— La vida difícil. Barcelona: Quaderns Crema, 1995 (traducció de Bożena Zaboklicka i
Francesc Miravitlles).
— Dues cartes. Barcelona: Quaderns Crema, 1997 (traducció de Josep M. de Sagarra).
Gaziel. Meditacions en el desert (1946-1953). Barcelona: Edicions de La Magrana, 2010.
— Obra catalana completa. Barcelona: Selecta, 2005.
Rohmer, Éric; Chabrol, Claude. Hitchcock. París: Ramsay, 2006.
Talvet, Jüri. Del sueño, de la nieve. (Antología 2001-2009). Saragossa: Olifante, 2010
(traducció d’Albert Lázaro-Tinaut).
Manea, Norman. La llengua nòmada. Barcelona: Arcàdia Editorial, 2008 (traducció de
Coral Romà).
— Monuments a la vergonya. Barcelona: CCCB, 2009 (traducció de Zoraida de Torres).
Fuster, Joan. Indagacions i propostes. Barcelona: Edicions 62, 1985.
Klíma, Ivan. L’esperit de Praga. Barcelona: Quaderns Crema, 2010 (traducció de Fernando
de Castro i Dolors Udina).
Roth, Joseph. Der Antichrist. («L’Anticrist»). Colònia: Kiepenheuer & Witsch Verlag, 1991.
Magris, Claudio. El Danubi. Barcelona: Edicions de 1984, 2002 (traducció d’Anna Casassas).
Moncada, Jesús. Camí de sirga. Barcelona: Edicions 62, 2004.
Kiš, Danilo. Homo poeticus. París: Fayard, 1993.
Benjamin, Walter. Assaigs de literatura contemporània. Barcelona: Columna Edicions, 2001
(traducció de Pilar Estelrich).
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