
Text: Pere Antoni Pons

És només un vaticini que costarà
molt de confirmar, però estic gai-
rebé del tot convençut que, com
més anys vagin passant, més evi-
dent serà que les millors i més
importants novel·les del segle
XX són –amb les consabudes ex-
cepcions fabuloses que qualsevol
lector pugui tenir al cap– les més

directament hereves de les
novel·lasses europees –sobretot
angleses i franceses– del XIX.

Aquelles novel·lasses –exten-
ses, accelerades, populoses,
energètiques– que retrataven i
desxifraven una societat i un
món existents a la vegada que els
reinventaven i se’ls apropiaven.
Aquelles novel·lasses que empra-
ven tots els registres: des de la

comicitat dis-
bauxada fins al
melodrama més
negre, passant
pel sentimenta-
lisme innocent, i
la sàtira justicie-
ra i cruel. Que
tractaven tots els
temes que teni-
en a l’abast, des
dels més sublims
als més prosaics:
grans amors no-
bilíssims o tem-
pestuosos, dis-
putes econòmi-
ques, greus
conflictes famili-
ars, ambicions
a r t í s t i q u e s ,
crims cruents...
Que feien incur-
sions en tots els

estrats de la societat amb igual
naturalitat omniscient. Que
sense sofisticacions de cap mena
flirtejaven amb tots els gèneres li-
teraris. Que eren, en fi, ficció en
estat pur, però alhora empeltada
de la perspicàcia del reportatge
periodístic, de la profunditat
consoladora o severa dels textos
morals, i en certs passatges fins i
tot de la força alada de la poesia
lírica.

Charles Dickens fou un dels ge-
nerals d’aquella tropa de
novel·listes que empataren amb
Déu quant a creativitat i el supe-
raren quant a talent. El Casalot,
una novel·la avalada pels fervors
de gent habitualment tan ponde-
rada i exigent com Vladimir Na-
bokov i Harold Bloom, n’és una
mostra impressionant.

Traduïda per Xavier Pàmies –ri-
gorós i excel·lent–, a El Casalot el
lector hi trobarà tot allò que les
seves expectatives més elevades
li puguin fer esperar d’una
novel·la: una història amena i
intel·ligent, amb un argument
central que fa que el lector reco-
bri aquell desfici expectant de
llegir sobretot per saber què pas-
sarà a continuació; una galeria
de personatges tan heterogènia
que sembla haver estat robada a

la pròpia vida, en la qual tots els
personatges –siguin bons o mal-
vats, generosos o indignes– són
dibuixats amb l’escalfor nítida de
la literatura més virtuosa; i un
llenguatge que sap ser directe i al
mateix temps complex, senzill i
fluït però versàtil, cosa que per-
met a l’autor d’encadenar, sense
que la mecànica del relat se’n
ressenti, la pura narració d’una
història amb reflexions i impre-
cacions d’índole sociomoral, que
Dickens explícitament dirigeix
als seus coetanis de l’Anglaterra
de la Revolució Industrial, en
ebullició caòtica i injusta, reflexi-
ons i imprecacions que avui
mantenen encara molta de la
seva vigència.

El Casalot és la història d’Esther
Summerson, una òrfena sensible
i bona (un dels personatges més
entranyables i delicats de la his-
tòria de la literatura) que, d’ado-

lescent, se’n va a viure amb el se-
nyor Jarndyce, que li fa de tutor.
El senyor Jarndyce forma part
d’una família que, des de fa anys,
està embolicada en el procés ju-
dicial més famós i incomprensi-
ble de tots els que es dirimeixen
a la Cancelleria, un procés que
en teoria ha de servir per aclarir
a qui pertoca rebre els diners
d’una incerta herència, però el
qual ja només és un desgavell bu-
rocràtic en què tothom que hi
pren part acaba tristament em-
pantanegat. A partir d’aquesta
premissa argumental, Dickens
construeix un fresc –tan vistós i
aventurer com tètric i inquie-
tant– del Londres de mitjans del
segle XIX, en el qual conviuen i
es relacionen senyors dignes i ru-
fians, milionaris altius i pobres
de solemnitat. A diferència de
Balzac, molt més demoníac en el
seu retrat del París de la Restau-
ració, Dickens escriu des de la
bondat emocionant i lúcida,
sense pretendre impartir lliçons
morals però evidenciant la seva
simpatia pels personatges no-
bles, de conducta més exemplar.

Segurament és per aquesta raó
que, quan el lector conclou amb
recança l’última pàgina del lli-
bre, sent aquella pau d’esperit
que només deixen les obres mes-
tres més felices.•
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