
u
Sinelair Lewis, el primer Nobal nor-d-samei·~ sítat Autonoma de arcelona

Biblioteca d'Huma tats&sera conliiderat un "elluieio" a 1 'any 2000?

par Jordi Arbones
En una enquesta realitzada el,1936 per la publicació Colophon, destinada
als bibliofils, per tal que els"-lectors as'senyalessin quins eren els es-
criptora nord-americans vivents que tenien m~s possibilitats d'ésser consi-
derats·com a "cl~ssics" ,1'any 2000, Sincilir Lewis encapca La la llimta.
i'any 1948, en una consulta semblant, va quedar en segan lloc, precedit per
Eugene O'Neill. Tanmate±Z, l'any 1961, Mark Schorer a lafi de la seva monu-, , ,y', ,
mental biografia de Lewis' formula un contundent judici que faria dubtar
si l'any 2000 el prestigi d'aquest escriptor es conservara en el mateix ni-

eo <.;: +d;.z ¡s <.ji e-JJ •
vell on el situaren els fQl!&&lectors Pi1!F'L-1.2k& LIJIG Schorer digu~: "Fou un
deIs pitjors escripiors de la literaturá nord-americana moderna", per b~
que afegia tot segu,it: 11 ••• pero sensa la saya obré: hon no es pot pa s ü:;s-

binar la literatura noz-d-can.ez-á.cana moderna", car ~s evidont que, 'a deocr<::t
dels estralls que hagi pogu.t pTOd.1lÍr.el transcurs Lmp Lac b.Le del teülps en
la aeva obra, leseeves nove.Lv Le s mé s l.wlortants posseeixen mex'i ts li te:::-c-
ria prou s~lids per assegurar-l~ un lloc prominent en le. historia de 1;-1 li-
teratura nord-americana durant els pocs anys que ens separen del 2000 i,

¿sense dubte, durant mol ts anys P.:!9S.

, ,

GangUil, de pel-roig(per causa del quál i de les seves idees radicals
es guanya el sobrenom de "Red" (roiC) quan cursava els estudiG universita-
ris) , de p'ell,r-osadá iplena de pieu s, el no.í-Sinchlir Lewí e, que hav í.a

na scu t el 7 de febrer de 1885, a Sauk Centl!r-,.Einnesota, i'~u el secundari
a la ~auk Cent~ High School. Per tal de preparar-se per ingressBr a la
univermitat, l'any1902 passa uns mesos,a la Oberlin Academy d'Ohio. Influít
per les idees rel,igioses <¡ue imperaven a aques ta casa d "estudá e experimenta
una mena deconversió que el dugu~ a covar el desig d'esdevenir mi::;sioner
en alguna regió ben inh~spita del m6n, COffi ara l'africa. Aquest ,entusias~e
religi6s s'evapora, per~, abans d'acabar elaeu pricer any d'estudis a
Yale; on no es graduaria fina el 1908, despr~s d 'haver fet un par e.lI de
viatges a Anglaterra en un vaixell de best~ar sense un ral a l~ butxac~,
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d 'haver passat una experiencia, com a. instructor a la colonia socialia-
ta d'Upton Sinclair, a Belicon Hall, d'haver fet de traductor per a Trana-
atlantic Tales i d'haver-se embarcat cap a Panama, amb l'esperanya -frus-
trada-- de treballar en la construcci6 del canal ••

Durant aquests,ahy~ s'adona que la seva maxioa ambici6 era escriure, una
passi6 que, 'juntament amb la de la lectura, li venia de jovenet, car ala
onze anya, ja duia un diari. Fou:el primer membre de la seva promoci6 que
vei~ .publicada una col.laboració al Li terarJT 1iagazine,de Yale, un poema so-

~2bre Lancelot, a la manera de .Tennyson. Com ha assenyalat D.J. Doole;}'"a
desgrat del seu radicalisme, contiiruava essent un ingenu romantlc. Ji par-
tir d 'aleshores, prossegu:l publicant poemes i nar-rací.ons a la revista de
la universitat i al Courant.

Courier de Waterloo, 10wa, pero no triga a estalviar diners suficients per
d·pagar-áe el passatge f'Lns a Nova York, on treballaria com remp.Lea t en unes

organitzacions de benef'ici~ncia. Aieshores, l'escriptora Grace BacGowa,n
Cooke i la seva germana Alice, a la qual Lewis havia conegut a Helicon rr~ll,
li oferi~.en de traslladar-se a Carmel, California, perqu~ els fes de eacr-e-.,
tari. Amb elssetanta-cinc dolaDs que la revista Redbook li paga par uúa
naz-z-ac í.é adquirí el bi tllet fins a California. All:l compar tI una mena de ca-
baria amb ¡'aleshores c::spiranta poe ta i cornpany de Yale, \:illiam Rose -. l.,L1ene't •

Durant sis mesos.Lewis visque "al lloc mes sembla:nt al parad:ls d'un joveI

escriptor que hagiconegut mai" com "a ccD.utaaaen un miratge californiau,
segons que ens diu a T.he Uan from Main street. Sigui perqu~ les seves mes-
tresses no es mostraven massa exigerits,o sigui perque éll negligia la feina
que .haváa de fer per a elles, ..e1 ca s éis que Lewis es va concentrar en In
seva propia producci61iterhria~Aix:l confegí una serie de narracions per
a Jack London· -com a "negre"_ i d'altres treballs que tan soIs tenien el
m~rit de ~er bullir l'olla. Les germanes Cooke ,no trigaren a considerar
que podienprescindir del seu secretari i, durant un lJarell de mesos, Le;7is
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treballa a 1~edaCCi6 del Bulletin de San Francisoo i par un període más

perllongat oom a redaotor de cables per a l'Associated Press. D'ambd6s llocs..
en fou acomiadat per incompetente

Aleshores es trasllada a VJashington, i un al tre amic de Yale, F.K. Noyes

l'ocupa com ássistent de redacci6 de la Volta Review, una publicaci6 per a.
mestres de sord-muts, pero la feina era tediosa,. i N·oyes, un home difícil

de tractar, de manera que al cap. de sis mesas, Lewis viatja de nou a lJova

York on;-·per primer cop , troba unafeina más estable com a lector de manus-

critsper a l'editorial de Frederick A. Stokes.

Entre els anys 1908 i 1915, Lewis fou, cOrod.iu el1 mateix, Itun redactor

molt pl:osaic i sense iniciativa a Nova York, mentre adquiria una esposa i le
convicci6 que mai no:f6:ra capas: d "apr-endr e a crear res de mé s i;¡a~"ine.tiu

que notes publioitarias

esdev íngué Essistent de redacci6 de la revista J,.dvel1.ture, i ua o. comencave

d'albirar-sel 'inici de la Primera Guerra ú:undial, f'ou contractat per }'edi-

---------tur·--Ehroxge-H.....-:Itoran-eem e lIifw .n gerentde publici tato Aquesta edi torié71

era foz-ca fOamosai·comptava amb una llista d'autoxs d'al10 más di8tinbítc~

C0111 ara 1l.rno1d Bennett, Comp ton illackenzie, Somerset .iaugham i Hugh ·,·,"'lpc.lc.
. . .. l.:.L~ vi.:. Jetlu·" -Fu ~ ,

El setembré de 1912, mentre Élncarali!*'Í!!! 1- . _ -Stokes, u!"! .ia corieguo

una noia a i'ascensor que es dei~Grace Livingston Regger i que trcb~11;:vD.

a .La r-edacc.í.é deOla revista Vógue, al mateax edificio Un parell d 'an.,r·~ l;'~·o

tard es cap~va &$Della i tingueren un fill al qual li posaren el nOD~c

úells, en honor a 1lescrip.tor angl~s R.G. Wells, qui per a Lewá s era "el

m~s g~an novel.lista vaven t" i el que mé s influencia havia exerci t en ell,

alcostat ....de .Da.ckens i de Shaw•. El matrirrioni dw;~ :f~s al 1925, any en que

es divorciaren. p'osteriorment, Grace L. Hegger escriuria.una mena de &'t:GE

roman a. clef sQbre l1ur vida de casata: With Lave from Gracae. El 1928,

Lewis estarna a casar, aquest cap amb la celebre COlUlIJl.ista Dorothy Thomp-

son, de la. qual es divorciaria el 1942, havent tingut un fill, ilichael, 41

~1 quedaría sota la custodia de la maree

,
"1
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Fina al 19l~, amb cinc nove.l.s Lea publicades ~ Mr. Wrenn (1914),
The Trail of the Ha\~k (1915), Tha Job (1917), The Innocents (1917) Free
Air (1919)- ultra una quarentena cie 'contes apareguts al Saturday Evening
Post, Lewis ér~ considerat com un escriptor mediocre, que a'adpptava als
gustos en voga de la burgesia i a les exig~ncies deIs editora del Post, el
qual en aquella epoca no tolerava cap mena d'expressió quepogu~s taser pre-
sa com tina falta -de respecte envers la llar, la mare o la indústria publi-

·citaria. Aleshores) el 1920, Lewis decideix rompre motIles i tóta mena de
lligams condicionadors, i esc~iu una novel.la d'acord al seu propi gust,

,.'
dient les coses sense ecbuts i sense pensar si es vendria o no es vendria.
1.questa nove Ls La es L:ain street.

La primera part del llibre pot ser con~iderada COm una denúncia: de la me-

Units~ la segona part, en oanvi, és fonamentalment la historia d'un matri-
, h,/:

moni, de tal manera que si en aquella:predominen els dots satírics de l'au-
.- -------- ------¡" . --------

,tor, en aquesta hi destaca 1 'habilitat del nove LLááüa , Tanmatei.x, el lli-

bre adquirí fama com a obra eminentment satírica contra les formes de vida
nor-d-emez-acanea, i~mer-ces a ell, Lewis fou conegut mundialmente

.F ,

-A partir o. ?aquest llibre, i aoz-d a les con tz-over-sdes que pr-ovoca, Lewis
prosseguí escrivint novel.les tendencioses i provocatives: Babbitt (1922),
Arrowsmith (1925),. Elmer Gantr,y (1927), Ann Vickers (1933) ... , nove l s Le s
que desvetllaren les ires deIs diversos grups que .hi retratava: eis rota-
rian~, les fundpcions mediques, els evangelistes, els treballadors socials •••

Lewis tenia l'habit de treballar intensament durant mesas i mesas en un
llibre, era un investigador incansable, 'si m~s'no peI que fa a les novel-
les de contingut social. Sempre procurava de cercar l'assessorament d'algun
especialista en el tema que el preocupava, com és el cas del reverend L.1í.
Birkhead de Kansas City per a Elmer Gantry, o del doctorPaul de Krui:f\_un

J

bacterioleg que havia abandonat el Rockf'e.l.Lez Institute de apr-é s d 'escriure
un llibre ti tulat Our liedicine Nen en el qual es mofava del nrigor experi-..
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mental" d'alguns cient1fics de l'institut que investigaven un nou tipus de
\

s~rtlInr:\elqu aL 1 "acompanya en eis viatges que Lewis realitza a Panama , Par Ls
)1' '.

i Londres, mentre es documentava per D: escriure .Arrowsmith. Quan no s'immer-
gia en la feina en forma WW*, ti ",In ....... W2- exclusiva, es lliurava al joc
i a la beguda.

El 1926, quan 1i fou atorgat el premi Pulitzer per Arrowsmith, el refusa,
'tot declarant que no creia en els. premis i que pensava que hi havia molts
d'a1tres escriptors amb m~s merits que no pas E±% els dtell per ser guar-
donats amb aquesta distinció • .Aixo no obstant,el 1930, accepta. el premi
No be I i viatja a Estocolm per tal de rebre 11 arnb tota formali +a+, per b~,.'

que en el disc~s d'acceptació no deiia dtano~enar els escriptors nord-ame-
ricans que veia com a m~s destacats i ITfereixeciorsdlaquell honor~ entre els

Per tal com Lewis era. un escriptor molt írregular, al costat de les :u.o-
vel.les m~s importants, cal considerar les altres que, ~nta vegada, soIs

-es destacavenper 11ur trivialitat i superficia1itat: Mantra;p (1926;, The
I\'lan 1'íhoKnewCoolcidge (1928), Dodsworth (1929), V.rorkof Art (1934), It Cantt
Happen Rere (1935), The Prodigal Parents (1938), Bethal Merr,yda;Y(1940),
Gd.deon Planish (1943), Cass Timb'erlain (1945), Kingsblood Royal (1947), The

Worldg}od-Seeker (1949),~! So dde (1951). 3i ha un parell de llibres on hom
ha aplegat els séus contes: Selected ~hort Stories (1935) i T'm a ~tranger
lIere G;yself and Oth3r· stories (1962), at.b una i~1troducció del seu bio~raf
m~s rellevant, ~ark Schorer. Les saves cartes foren aplegades a: From ~in
street to Stockholm: Letters of Sinclair Lewis.1919-1930 (1952), i els
seus, assaigs a: 'l-he ruan froID líain Street: Selected Essays end Other 'tritings.
1904-1950 (1953).

La majorpart dels seus darrers anys la passs. a Europa, tret d'una visita
als Estats l'nits llany 1949. El mar-e de 1950 acaba d "e aci-áuz-e la darrera
novel.la a Florencia i, endut per la seva mai no apaivagada inquietud de
viatjar, e~prengu~ el que havia d'haver estat una llarga gira per Europa,

I
-¡
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pero al cap de tres mesos hagu~ de radicar-se a Roma per raons de salut,
on treballa intensament en una colla de poemes fina al dia 10 de gener de
1951 en que una paralisi cardíaca constituí la cul~inació d'una perllongada

,
serie de problemes cardiopulmonars •

• 1

" I

hedcnistatl
, COD li man Lf'e stá a Leonar d Feí.nbez-gs HAllo que Tí.rirritaÉlsel

fet que la gent podrien ser més feli~os que no són.,,4 O sigui: Lewis s'in-
dignav~-per-mol~es-Ue-les coses q~-~~servava a la societat i pretenia de
convencer la gent que podien menar una vida més plena i i'eliy, pero no ofa-
ria cap remei ni cap mesura terapeutica per guarir les maluras individu la

,
Q socials, sin6 que es limitava a diagnosticar-les. Parque, en realitat, la
seva &mbició Lés gran no era pas canviar el m6n, sinó escriure 1 gran no-
vel.la nord-americana, tot exposant els defectes deIs saus conciutadans

sota la crua llum de la satira, per a la qual cosa explotava el notable do
qua posse!a per copsar els girs idiomatics i col.loquials --pocs autora
nord-arnericans han enriquit el vocabulari de la llengua "nord-americana"
coro Sinclair Lewis--, els trets superficials de la persona, de tal ffianera
que els personatges que 'crea resulten mé s reeixi ts quan els caricaturi tza
que no pas quan vol donar-nas-en un retrat psicologic arrod04it.

L'autor de Babbitt creia que el caracter de Nord-America és definit no
pas pels corrents d'influencia del passat, ni par la tradició cultural, sinó
per la reacció que._caldria experimentar davant els desafiaments que ofe-
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reix el continent amtrica en ~i roateix; tenia fe en el progr~s; concebia
el nord-america coroa un home nou, alliberat del sentiment de culpa del
passat de la humanitat, un home dotat d'una gran ca acitat i situat
als inicis d'una nova historia, i creia que la diferancia de classe~ era
inadmissible als Estats Units. Lewis exposa el mell de l'os de les seves
creences en el discurs d'acceptació del premi Nobel quan es referí a ell
mateix dient que era "un escriptor la m~s anarquica asseveració del qual
ha estat que Nord-Amarica, amb tota la seva riquesa i tot el seu poder,
encara no ha donat una civilització prou excelsa GIII!!9 per satisfer les ne-
cessitats m~s pregones de la criatura humana". D'ací que el tena fonamen-
tal de la seva obra hagi estat la frustració de les possibilitats. Allo qu
reflecteix la cz-onáca de Lewis és el 'triomí'de la Llediocritat. I cal ;::~-

ar~ aque l La eri

la qual tenia posada la m~s gran esperan~a: l'oest itja, la reGió d'on
ell n'era fill. La seva concepció basica de la gent que l'habitava, aque""ta
regió, no era la d'una població entrampada i sense esperan9a de sortida,
sinó la d 'una gerrt que hav í.avist obstaculi tzat llur avene devers un glo-
riós esdevenidor. te per aixo que als seus llibres ~~ •.a~,E'M~ftKclamen par,
un retorn a les virtuts her~iques deIs peonars per tal de fer p03sible
l'acoffiplimentdel somni nord-america. D'ací que Lewis no encarnés la vcu
liberal de la dacada anterior al 1929= ni la de l'intel.lectual reforMador
ni la de l'analista urba de la civilització, sinó que sempre fou, com ha
remarcat Dooley a llobra esmentada, "un romantic que, curiosament, localit-
za els seus somnis romantics a.la mateixa regió que satiritzava: l'oest
mitja deIs Estats Unitslt• / /~

=o=:
-------------------~
de desambre de 1920, Lewis escrivia a Alfred Harcourt, de Harcourt,

Brace, els seus editors, que el llibre en el qual estava treballant volia
que fos la "Gran Novel.la Hord-americana", per tal t-COill "cristalitza i
torna real el Ci~tada Capa9 ~:itja"~IAqUesta novel.la era Babbitt.

\
1
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Al primer centenar de pagine~_del llibre Lewis hi descriu, d1una faisó
entra burleta i har~ica, un dia en la vida de l'home de negocis mitja. Eab-
bitt~~6 ... retratat com 1 'arquetipus del "boo ater" (fomentador, impulsor),
de ved estentoria, baladrar, irreflexiu i insensible. El seu discura, far-
ci~ de clixés que refl~teixan els prejudicis de la seva classe, no és
ltexpressiód'un ésser huma racional i assenyat. Els seus sÍIDbols de la ve-
ri tat i de··la bellesa els consti tueixen els artefactes mecánacs que 1t en-
vol ten. L'exitper a ell significa adaptareae a les pautes de vida que mar-
ca el verteder art nord-america: la publicitat. Da tal manera, el mot Bab1i~t
fig-llI'aals diccionaris nord-arnericans com a substantiu aplicable a "una !Je:r'-

sana satisfeta d 'ella mat.e áxa que s "ad.ap t.aprestaoent a les acti tudr; i 2.1::..

ideAl..: .de la c.Laaae m; f;janan~ .TanmateÍY~ Babb í,tt és alguna cosa L..~s(}L.C

allo qUE' aquesta definició f'a.r i,a supo saz-..Parque E2.ooitt (¡~ pzou que :prCTC

de revoltar-se contra la conformitat, pero constata que aixo és impossibh,
-.--'-----si...,.-a±h~-e±-:!u'e-s-s-egull'--sobpeV:-ivint.Car, si bé hom el pot acusar d '...v.;

pocrita i d'afectació, Eabbitt és víctima d'una tr~gica ironias ell actua
coro si exercís alguna mena de control sobre els seus afers, a l'extrem
d'esdevenir quasi herbic en una ~luita de la qual no té cap possibilitat
de sortir-ne vencedor. Perque, en realitat, no ~s més que un pe6 en mans
deIs autentics rufians,els erobrollaires coro el coronel Snow, Jake Offutt
i IIenry 'I'hornpaon, 'I'anmateLx , de spr-é s d "havar- intenta t esdevenir iF ,!ft* ll1.e-
roi desafiador, reassumeix a.Legz-emerrt el papez- de 1 "home de negocis mitja.
Malgrat haver vist la sordidesa que regna al Booster's Club i coro són de

.buits els seu s or-ac.les, se sent feli·9 de ser-hi benvingut de nou , 1 amo un
increible desdeny per les seves propies i amc.rgues expe;riencies, és capa9
de dir-li al seu fill: "Endavant, homel El món ~s teu!1I

1 així coro descobrim, doncs, dos Babbitts, tamb6 hi podríem subratllar
dos temes subjacents a tot el llarg de le.ncve Ls La e d 'une banda, Lew.i.s
s'empren una analisi sociologica, mitjan9ant les tecniques de selecció i
disto~j6ió propies de l'a~tor satírico El dia de la vida de Babbitt, que

........
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stest~n durant la primera quarta part de la novel.la, ena ofareix la cari-

ca'tarra d'un home de negocis embarcS:t!Ien una parodia d'activitat comercial",

COID diu Dooley. Pot seguit, hi trobem una ,s~rie d'episodia satírics que

s'en€adenen pel sol.fet que Eabbitt hi fa de baula. Coroobserva tamb~ Dooley,

aquest m~tode·."permetá a Lewis de generalitzar l'atac satiric, tot comen-

.9ant per enfocar un sol punt, el personatge principal, i resseguint tot se-

guit el cercle completde la societat.

:Babbitt de seguida f'ou ac Lamada corouna cl~ssica satiira contra 1'home de

negocis i el seu m6n. ts cIar que no trigaren a oir-se els crits de protes-

ta d'a'luells 'lui se sentien atac..ats ifins i tot hi hagu~ 'lui acusa l'autor

d'o:iiar la sava patria, pero la majoria consideraren que Lewis havia realit-

zat un brillant atac a un sector vulnerabl.e de la societat nord-americana.

1.3 .;rr~.''.r,) ¿ ',a f-cu ben _'P~ "hnñ<:t. ;k=b~,..:f.or.a dels .3.sta:ts Unats, i, arreu del mén,

ar: 1 pa c del t emps, lo figuxe r-od.anxcria i ano ullares del aenyoz Babbátt

ha arribat a suus'üd tuLr 1 tantiga i popula1.'figura esquel.l~tica i amb barba

de .bÓc, com a encarnaoi6 -dar prototiptÜ~-cted IlOI d--arneriea-mi-t-ci~-.----E.n-..c.er..ta.....ma.",,"-

nera aixo ja ho havia previst George Bar-nar-d Shaw 'luan digué:' 11 Sinclair .-

Lewás ha abatut Washington del seu pedestal i 1 'ha substitu!i!.t per Babbitt ••• ,'7...
f:--- "Ser titllat de 'Babbitt.' -diu '1'article sobre la nove1.1a a l'Encyclo-'

1medie Ar:;ericana~ comporta ltestigmaimplícit de l'estultesa, el filisteis-

. ),,3, l' optimisme baladrer, la marica del sentí t de 1 'humor i una acceptaci6

pressumptuosa, acrítica, de les normas propies, per baixes de sostrc~ oos-

curides i desplaents que els altresles puguin trobar.n:!

..

1
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·(~ ~.jo sapiga, no hi ha cap novel.la de Sinclair Lew1s publioada en
1

la nostra ~118ngua• .sé, pero, que cap al1\ als anys 1934 o 35, Cesar August
Jordana slemprengu~ la tasca de traduir Babbit~erla les Edioions Proa.
Ara que hem encetat .1 'ú1tim~ decada del segle, valdria la pena que els xes-

• ponsab1esd'aquasta.cal.1aoci6 es dacidissin a publicar-la, així els leG-
tors, catalans podrían jutjar si aquells al-tres .lectora de.l!any ~936 .als

..,..t tU' t t' t t '~r6u:re . CI • l' T ~ • •~s a s ·n~ s es avan ancar a s en ....... que ~1no &1r~w¿s ser~a ~on-
siderat un "clkssic" l~a.ny 2000 ..D'al tra banda seria de justicia que, :fi-
nalmen t., fos desen terra t el manuscrí t de la.-traducci6 de Cesar August J or-
dana del calaix obscur on, com tantes d'áitres coses, va ser oondemnat a
romandre per ltimperatiu categoríc de les forces irracionals del franquisme,
d.ecidides a destruir la cultura i la nissaga oatalanes. Davant la v-ersi6

que va haver de salvar el traductor pertraslladar a la nostra llengua la
varietat de matisos de les :frases eol.loquials, els vulgarismes í les e.x-

\

preasions idiomatiques de .que eatk plagada la novel.la. 'Per ai:x:ocree que
seria de justicia i un merescut homenatge a un deIs cultors más exoelsos
d8 la nostra llengua, que en el seu errar per la diaspora es mantingu~
·sempre fidel a les essenciea del seu país i espi~itualment arrelat a la
seva terra.


