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Lawr~nce ens hi proposa la superació de les nostreslitza la miseria humana de tants "artistas" que s'ho fan
contradic ions per mitjá del sexe, entes amb tota la seva dir, i que a la vegada implica la impossibilitat de realit-
potencia rimária, acompanyat de la tendresa (tender- zar l'acte sexual, amb el contrast evídent amb Oliver Mel-
ness era n dels títols que havia de dur la novel.la). lors (que noés res més que potencia de sexe i tendresa.)
Aquestes qualitats es reuneixen en Olíver Mellors, el Per si aíxó no fos prou, l'un' és l'amo i l'altre el criat;
guardabo e de Sir Clifford Chatterley, i amant de la se- l'un legítim i l'atre l'amant; i ambdós es mouen amb les
, va muller Lady Constan ce Chatterley. EIs enemics prin- característiques típiques de llur classe: la' hipocresia per
cipals d'a uesta concepció de la vida estan reunits en Sir una banda, la franquesa per l'altra. Fins i tot les descríp-
Clifford: un artista (escriptor), amo de tota una zona cions d'amdós personatges com a realitats físiques, vis-
minera d les Mídlands, i mutilat de guerra de mig cos tos a través dels ulls "purs" de Lady Chatterley, observa-
en avall ( oncs: impotent). Lady Chatterley és el perso- dora inobservada, tenen una forca i una eficiencia tals,
natge quq passa d'un món (el del bergant del seu marit) en el context del discurs, que ens arribem a creure que
lleig, hipócrita i alienador, a un món bell, franc i alli- es tracta de personatges histórica. '
berador (~l del seu amant). Les seves relacions amb Oli- Ara bé, "predicar" avuí en dia que l'acceptació del
ver Mellgrs no comencen fins al .Capítol X, és a dir: sexe tal com és (no pas tal com ens l'han mutilat els
just a la meítat de .la novel.la que té dinou capítols. Les purítans) ens porta a la superació de les riostres con-
oscíl.lacíons de Lady Chatterley entre aquests dos mons tradiccions pot semblar d'una candídesa imperdonable.
en els n~u primers capítols i els nou darrers constituei- 1 tanmateix -no ho éso El desencant del sexe es produeix
xen un ~:f,ifici meravelIós on s'hi recolza tota I'acció. en les societats puritanes, que el consideren com a cosa

El fl1t que el bergant (Sir Clifford) sigui un artista abominable; pero no cal enganyar-se: també es produeix
no ens h4 d'estranyar gens. En primer lIoc hi ha una raó en les dernocrácíes burgeses, que I'utilitzen com una
histórica- la de combatre la doctrina, originada a Franca eina' que serveixl els seus interessos, i, en conseqüéncía
durant I~ segona meitat del segle XIX. segons la qual .també el manipulen i desvirtuen. El "missatge" de Law-
l' Art és l~ veritable relígíó, mentre que la vida només té rence-apóstol és encara perfectament útil. .
el valor de ser la materia primera per a una bella ~estruc- y La traducció de Jordi Arbonés és correcta. Pel meu
.tura artistíca. En conseqüéncía, l'artista és I'únic ésser \ gust, .excessívament correcta. El catalá que utilitza EÍs
huma auténtic, els altres, rics o pobres, són pura canalla. una mica massa enrigidit: massa mots arcaics, massa

Avui en día, la polémica ja no existeix; pero la vella elegancia arcaica; pero es deixa llegir forca bé. En canvi
concepcié rornántíea de I'artista com a home superior l'ús de la lletra cursiva per expressar I'émfasi ein sembla
encara Pfrsisteix, L de quina manera! El mot "artista" un recurs ben poc catalá, Nosaltres, com els francesos,
amaga encara molt sovint una miseria humana' aclapara- en aquests casos utilitzem sempre la frase segmentada.
dora i uJa manca patética d'imaginació moral. Per aíxó Llevat d'aquests i d'algun altre aspecte, i, donada la
té tanta grácía que Lawrence hagi fet de Sir Clifford un miseria líterária de les nostres traduccions, el balane
artista escriptor (tothom sempre s'hi ha vist en cor d'es- final de Jordi Arbonés és més aviat acceptable i
criure), ,j 'a més a més un mutilat de guerra (és a dir: pels esperanc;ador.
interessos económies d'una classe), mutilació que simbo-
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rácies al fenomen curiós de la censura,
L'Amant de Lady Chatterley va arribar a
ser i és encara I'obra més llegida de D.H.
Lawrence. Se'n va fer una edició limitada
a Florencia I'any 1928, pero a Anglaterra
va estar prohibida fins el 1960,i, tot i ai-

xí, encara va provocar un d'aquests escandalosos judicís,
semblants als que darrerament han provocat pel. lícules
com, L'ultimo tango a Parigi, de Bertolucci, Flesh de
Warhol, o bé Salo de Pasolini. No cal dir que l'edició
catalana és la primera que apareix íntegra a tot l'Estat
Espanyol, on fins ara hi circulaven només versions sud-
americanes absolutament infectes.

En primer lloc cal dir que Lawrence és un d'aquells
, escriptors destinats a, ser populars; pero la seva popula- .
ritat no ve simplement de la franquesa amb que tracta
les relacions sexual s (una franquesa inédita i inaudita a
l'Anglaterra de l'época), sinó que s'ha d'anar a buscar
més aviat en el fet que ell, a Inés arnés d'un artista, fos
un apóstol; es a dir: un home amb un missatge. Sense
una religió, una filosofia, un codi de comporta:ment -di-
gueu-ne com vulgueu-, els hornes no podrien viure. En
can vi sí que és possible d'imaginar-se la vida sense l'art.
d'aquí ve que gent com Lawrence , Hesse, Nietzche, Una-
muno, etc., tínguín assegurada sempre una audiencia tant
de fílies com de fóbies, de defensors incondicionals
com d'enemics acérrírns, la qual cosa fa moltes vegades

Iparticularment difícil una justa apreciació de llurs obres.
En el cas de Lawrence, hi ha encara una dificultat addi-
cíonal: tota l'aura pornográflca que la novel.Ia porta al
damunt i que no és més que un llast desorientador que,
en alguns casos, com és el de L'Amant de Lady Chatter-
ley pot arríbar.a frenar l'interés que sens dubte desperta
'una bona lectura de l'obra,

Que passa, dones, en el cas de L'Amant de Lady
Chatterley? '
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