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Resum
La lectura de grans obres de ficció ens fa  oblidar  la idea de diferents literatures que 
s’estudien  separadament.  Bartleby,  Gregor  Samsa,  el  nen  Jaume.  Melville,  Kafka, 
Rodoreda. Tres personatges i tres autors de tradicions literàries diferents. Un cop llegits 
són u: literatura ben vertebrada.

Paraules clau
Melville, Kafka, feina, pietat, complir, mort, Rodoreda, nosa, llum, bellesa, compassió.

A l’arbre hi ha una fulla que ja està a punt de caure
i l’últim raig del dia, que ho sap, encar la daura. 

‘Pietat’, Josep Carner

Bartleby, l’escrivent
En el relat Bartleby, l’escrivent, de Herman Melville, a la pàgina 24 de l’edició de butxaca 
traduïda per Miquel Desclot, s’hi llegeix la primera negativa del protagonista a fer una 
feina que li encomana el seu cap: “Preferiria no fer-ho”, diu. No és que Bartleby sigui un 
copista mandrós: en el  relat se’ns fa saber que “al començament, Bartleby va fer una 
quantitat extraordinària de còpies. Com si arrossegués una vella fam de copiar el que fos, 
semblava endrapar els documents. Ni descansava per pair-los.” Però un dia, sense més ni 
més, sense una passió, sense una contrarietat, sense un disgust que pogués ser-ne la 
causa, Bartleby decideix deixar d’obeir. Durant un temps segueix enfeinat; més endavant, 
ja no. Però no marxa pas del despatx. Hi viu. Fins que el seu cap decideix fer-lo fora. 
Sense èxit. És el cap qui acaba marxant, i tota l’oficina, a un altre edifici. Bartleby esdevé 
una mena d’indigent. Se l’enduen a la presó. El seu cap va a visitar-lo un parell de cops. 
El segon dia se’l troba a terra, al pati, amb els ulls oberts i vidriosos, mort. Al final del relat 
se’ns diu que sembla que durant un temps Bartleby havia treballat en un departament de 
correus que s’ocupava de les cartes retornades sense remitent, cartes mortes. L’última 
frase del llibre és com una sentència final de l’autor: “Ah, Bartleby! Ah, humanitat!” Melville 
va escriure aquest relat el 1853, trenta anys abans del naixement de Kafka.
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Gregor Samsa, La metamorfosi
El matí que Gregor Samsa es desperta convertit en insecte, la seva preocupació més gran 
és no faltar a la feina. A La metamorfosi de Franz Kafka (traduïda també amb el títol de La 
transformació), el narrador es pregunta: “¿I si agafava la baixa per malaltia? Hauria estat 
una cosa d’allò més enutjosa i sospitosa, perquè en Gregor no havia estat malalt ni una 
sola vegada durant els cinc anys que portava a la casa. De segur, l’amo vindria amb el 
metge de l’assegurança, faria retrets als pares per tenir un fill gandul i hauria tallat en sec 
totes les objeccions basant-se en el parer del metge, segons el qual la gent, en general, 
és sana, però té un os a l’esquena.” El sentit de la responsabilitat, el sentit del deure, és 
tan gran com l’exigència de l’empresa a fer complir diàriament el treballador al llarg dels 
anys, al llarg dels lustres i els decennis, sense ni una falta. L’exigència sobre el treballador 
per part de l’empresa, i  sobre la persona per part  de la família, és desproporcionada, 
mancada de pietat, inhumana. La por de Gregor Samsa a les conseqüències de no arribar 
a  l’hora a la  feina no és pas infundada;  a  les set  i  deu minuts  del  matí  es presenta 
l’apoderat  de  l’empresa  a  casa  seva  per  retreure-li  que  està  negligint  les  seves 
obligacions.
Tant Bartleby com Gregor Samsa un dia deixen de complir el seu deure, l’un per una raó 
probablement  metafísica  i  l’altre  per  una  raó  purament  física.  En  tots  dos  casos  les 
conseqüències d’haver deixat de complir són funestes. Tots dos tenen algú a prop que els 
té un sentiment de pietat fins a un cert límit, l’advocat del despatx de Bartleby i la germana 
de Gregor Samsa, que malgrat tot acaben decidint que no els volen més, l’un a l’oficina i 
l’altra a casa seva. Hi fan nosa. Quan el món ja no en pot treure més profit, quan han 
deixat de ser útils, Bartleby i Gregor Samsa s’abandonen a una mort segura. Tots dos 
moren d’inanició.

Jaume, “Els nens”, Mirall trencat
Cinquanta anys després de la mort de Kafka es publica Mirall trencat. En el capítol “Els 
nens” Mercè Rodoreda ens presenta una altra mena d’antiheroi, en Jaume, un nen feble i 
malaltís que fa nosa als seus germans. “Segons el metge, en Jaume havia d’estar a l’aire 
lliure tant com pogués. Ja aprendria lletres més tard.” És un nen que no és com els altres: 
“Creixia malament: esquifit, amb el cap gros.” En Ramon i la Maria li fan de tot: el punxen, 
li estiren les orelles, li roben l'espiadimonis que el fa dormir tranquil, li claven una pallissa, 
el lliguen a un arbre, l'empenyen al riu amb una branca en forma de forca, el maten. I, a 
l'endemig, tendresa: el contacte dels cabells de la germana a la galta, les paraules de 
l'àvia, les atencions de l'àvia (“I l’àvia s’adonà que estava molt trist i li passà la mà pels 
cabells unes quantes vegades; després la hi  deixà plana damunt del cap, però sense 
pesar, i li  digué tirant-se una mica endavant: «L’àvia t’estima molt.» I a ell li  vingueren 
ganes d’entrar tot sencer a dintre de l’àvia i ser àvia, gros i gras, i poder dir a un nen petitó 
com ell que s’esperaria a la porta: «Entri, entri, senyor Jaume...»”) 
El nen, en Jaume, és la fragilitat, és la vida mateixa. Hi ha un moment que té a les mans 
una copa, l'última d'una col·lecció que el seu avi havia comprat feia molts anys a Viena. 
“Totes les altres s’han anat trencant” li fa saber l’àvia. La imatge és perfecta: és la fragilitat 
(el nen) sostenint la fragilitat (la copa).
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L'últim raig de llum
La mort de Gregor Samsa ve precedida per un instant de llum, com en el poema “Pietat” 
de Josep Carner; la diferència és que a La metamorfosi hi trobem una llum d’alba: “Encara 
va veure la primera claror del dia davant la finestra. Després, el cap li caigué sense força i 
dels narius se li escolà el darrer alè de vida.” Gregor Samsa entra en la mort per la porta 
del dia.
La mort d’en Jaume a Mirall trencat ve precedida igualment per un instant de llum: “I tot 
d’una el bosc s’il·luminà. Un sol petit i rodó color de taronja botia per entre els arbres i les 
fulles, que s’havien tornat vermelles. Tingué temps de pensar en quan es mirava les mans 
davant d’un llum i es veia l’ombra dels ossos voltada de carn rosada.”
No podem dir gaire res més de la mort de Bartleby perquè no se’ns descriu. El narrador 
se’l troba a terra en un dels patis de la presó “estranyament arraulit al peu de la paret” 
amb els ulls oberts i vidriosos. ¿Havent rebut el gest d’una darrera llum? No ho podem 
saber. 

Bellesa de la llum que s’apiada
En el poema “Pietat” del llibre  L’oreig entre les canyes, de Josep Carner, hi trobem un 
últim raig de sol, personificat, que es compadeix de la fulla de l’arbre a punt de caure. La 
mirada del poeta, com la llum del sol, s’apiada del que ha de morir.  
El mateix podem dir  de la primera claror del dia que veu Gregor Samsa en el  darrer 
moment o del sol petit i rodó de color taronja que il·lumina el bosc on mor en Jaume de 
Mirall  trencat.  La  mirada  de  Rodoreda  i  la  mirada  de  Kafka  s’apiaden  dels  seus 
personatges a punt de morir.

Bellesa més compassió
Cito un fragment d’una de les lliçons de literatura universal de Vladimir Nabokov: “Bellesa 
més compassió, és el més a prop que podem arribar a una definició d’art. On hi ha bellesa 
hi ha compassió, per la simple raó que la bellesa ha de morir: la bellesa sempre mor, allò 
general  mor  amb allò  específic,  la  col·lectivitat  mor  amb la  individualitat.  Si  vostè pot 
comprendre  La  metamorfosi de  Kafka  com  alguna  cosa  més  que  una  fantasia 
entomològica, llavors el felicito perquè s’ha unit al grup dels bons i grans lectors.”
Si llegint Melville, Kafka i Rodoreda hem sigut Bartleby, Gregor Samsa i el nen Jaume, 
segur que ens sentirem tocats per  aquella  darrera frase,  quasi  profètica,  del  llibre de 
Melville: “Ah, Bartleby! Ah, humanitat!”
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