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que va rebre el Nobel el 2004. “L’art 
peculiar de Handke és l’extraordi-
nària atenció als paisatges i a la pre-
sència material del món, que han fet 
del cinema i la pintura dues de les 
seves grans fonts d’inspiració –co-
mentaven des de l’Acadèmia Sue-
ca–. Alhora, la seva escriptura mos-
tra una recerca inacabada pel sentit 
de l’existència”. El jurat del Nobel 
va valorar positivament llibres com 
La pérdida de la imagen o Por la sier-
ra de Gredos (2002).  

Handke i els Balcans 

En català, Raig Verd va publicar una 
de les últimes novel·les de l’autor, 
La gran caiguda, el 2014, traduïda 
per Marta Pera Cucurell, que també 
es va encarregar de versionar en ca-
talà un dels poemes més importants 
de Handke, Poema a la durada. “És 
una meditació sobre el temps, que 
se’ns escapa constantment: en 
comptes de viure la vida, se’ns em-
porta”, diu Antoni Clapés, poeta i 
editor de Cafè Central, que va po-
sar en circulació el llibre el 2015. 
“L’he seguit des dels anys 70: és un 
escriptor amb un estil únic i dife-
rent”, admet. Clapés no oblida que 
el posicionament pròxim als serbis 
durant la guerra dels Balcans “el va 
fer antipàtic per a molts lectors”. El 
premi a Handke, que afirma que “la 
història és el dimoni” i que va arri-
bar a assistir al funeral del genocida 
Slobodan Milosevic el 2006, va in-
dignar ahir països com Bòsnia i Ko-
sovo. L’escriptor només va declarar 
des de França –on viu des de fa 
anys– que el jurat del Nobel havia 
sigut “molt valent” reconeixent la 
seva obra amb el guardó.e

“L
a meva prosa sor-
geix d’un somnam-
bulisme diürn, 
amb l’ajuda de les 
experiències viscu-

des, evidentment –deia fa quatre 
anys Peter Handke, un dels dos pre-
mis Nobel de literatura fets públics 
ahir per l’Acadèmia Sueca a Esto-
colm–. Amb el que visc, però, no en 
tinc prou per escriure, em sento un 
mentider. Només quan la vivència 
es transforma en alguna cosa expe-
rimentada en el passat i que, alhora, 
serà viscuda més endavant (allò que 
abans se’n deia utopia), llavors em 
sento un gran mentider, és a dir, un 
escriptor”. 

El jurat del Nobel s’ha decidit a 
premiar el mentider Handke per 
“l’enginy lingüístic” i per la seva 
“obra influent”, que toca pràctica-
ment tots els gèneres –prosa, assaig, 
poesia i teatre– des que va debutar el 
1966 amb la novel·la Los avispones, 
disponible en castellà a Nórdica. 
L’autor austríac, que tenia només 
24 anys, havia aparegut al món li-
terari acompanyat de la polèmica: 
poc abans de debutar havia pro-
nunciat una conferència en què 
carregava contra “la impotència 
descriptiva” de la literatura en ale-
many. Tot i així, la mateixa llengua 
que Handke criticava és la que ja té, 
gràcies al premi d’ahir, catorze au-
tors guardonats –igual que la fran-
cesa–, entre els quals hi ha Thomas 
Mann, Gerhart Hauptmann, Gün-
ter Grass i Herta Müller.  

Handke ha sigut un dels grans 
noms de les lletres alemanyes de 
la segona meitat del segle XX. 
Quan va guanyar el prestigiós 
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Peter Handke,  
un autor incòmode i innovador

L’austríac ha publicat una setantena de llibres, entre 
els quals hi ha ‘La por del porter davant del penalty’

Introspecció 
‘Poema a la 
durada’ i ‘La 
gran caiguda’ 
són un viatge 
al fons d’un 
mateix

premi Büchner tenia tot just 30 
anys, i ja havia publicat algunes de 
les seves obres més conegudes, com 
la novel·la La por del porter davant 
del penalty (1970, en català a Edici-
ons 62), l’obra de teatre La cavalca-
da sobre el llac de Constança (1972, 
publicada per l’Institut del Teatre) 
i el llibre de viatges Carta breve pa-
ra un largo adiós (1972, disponible 
a Alianza, juntament amb una quin-
zena de títols més de Handke). “Va 
ser un autor molt influent a la dèca-
da dels 70, tant pel que fa a l’eixam-

plament dels límits de la narrativa 
com per les obres de teatre, que 
s’estrenaven aquí amb regulari-
tat”, diu Josep Maria Muñoz, que 
des de l’editorial L’Avenç prepara 

la publicació de Wunschloses un-
glück, un text autobiogràfic del 
1972 que Handke va escriure a 
partir del suïcidi de la seva mare.  

“Sortirà el 2020 i encara no te-
nim títol: en anglès li han posat A 
sorrow beyond dreams, i en caste-

llà l’han publicat amb dos títols 
diferents, Desgracia indeseable i 

Desgracia impeorable”. Muñoz des-
taca la capacitat de Handke per “do-
minar i torturar el llenguatge”. 
També la “incomoditat amb la seva 

pròpia realitat”, fet que l’acosta a 
un altre austríac controvertit, 

Thomas Bernhard. Comparteix 
també la vocació experimen-

tal amb Elfriede Jelinek, 

Peter 
Handke

És possible traduir Handke?
d’unitat. Detalls quotidians i filoso-
fia, abstracció, introspecció, poesia. 
La soledat, la vida, la mort i, sobre-
tot, la incertesa de les aparences. 
Handke s’ho qüestiona tot; fins i tot 
es qüestiona el llenguatge amb què 
s’ho qüestiona tot. 

Peter Handke és un autor molt 
creatiu, explorador i experimenta-
dor. Això sovint produeix una estra-
nyesa en el text original, i a l’hora de 
traduir-lo sempre hi ha un risc. Es 
tracta d’aconseguir que el text tra-
duït mantingui cert grau d’estra-

dria semblar. La gran caiguda és la 
narració d’una caminada que fa un 
home –un actor–, durant un dia, des 
de la perifèria fins al centre d’una 
ciutat. Poema a la durada  és una re-
flexió filosòfica i anímica en forma 
de poema sobre “el temps de la 
consciència”, podríem dir. Ara bé, 
tot i la diferència de forma i d’argu-
ment, totes dues obres són un viat-
ge cap al fons d’un mateix, i en tots 
dos llibres trobem la literatura de 
Handke en essència, dura i profun-
da, fragmentària i alhora àvida 

Opinió

L
es dues obres de Hand-
ke que he traduït al ca-
talà, La gran caiguda i 
Poema a la durada, 
aparentment diferents 

perquè una és una novel·la i l’al-
tra un poema, tenen molt més en 
comú del que a primera vista po-
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nyesa, però que sigui comprensi-
ble –tan comprensible com l’ori-
ginal–. L’estil de Handke és con-
cret i alhora abstracte, simple i 
també complex. S’hi veu un es-
forç constant per part de l’autor 
de buscar la precisió, sovint al 
servei d’expressar la incomunica-
ció, la incertesa de tot. L’escriptor 
es planteja si és possible parlar 
d’alguna cosa, i la traductora es 
planteja si és possible traduir 
aquest intent de parlar d’alguna 
cosa. El lector ho dirà.e

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


