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PICKWICK, O EL BIG BANG DE CHARLES DICKENS 

“El Pickwick representa en la carrera de Dickens la mera massa de llum 

abans de la creació del sol o de la lluna. És la substància esplèndida 

i informe de la qual es van formar a la llarga totes les seves 

estrelles. Es podria separar el Pickwick en innombrables novel·les tal 

com es podria separar aquella llum primigènia en innombrables sistemes 

solars. Els Papers de Pickwick constitueixen abans que res una mena de 

promesa desbocada, una visió prenatal de tots els fills de Dickens. 

Encara no havia assumit l'hàbit planer i professional de triar una 

trama i uns personatges, d'ocupar-se de les coses d'una en una, 

d'escriure una novel·la independent i raonable i enviar-la als seus 

editors. Encara es troba en el remolí juvenil de la mena de món que li 

agradaria crear. Encara no ha decidit quina història escriurà, sinó tan 

sols quina mena d'història escriurà. Intenta explicar deu històries 

alhora; aboca en la barreja totes les fantasies caòtiques i les 

experiències sense desbastar de la seva infantesa; hi entafora contes 

curts irrellevants d'una manera descarada, com si fos un llibre de 

retalls; fa plans i els abandona, comença episodis i els deixa 

inacabats; però des de la primera pàgina fins a l'última hi ha un 

èxtasi indescriptible i elemental: el de l’home que fa allò que sap 

fer. Dickens, com qualsevol altre escriptor íntegre i efectiu, va 

arribar finalment a un cert grau de cura i autorestricció. Va 

aconseguir que les seves dramatis personæ fessin un paper en la trama; 

va aprendre a escriure històries plenes de desvaris i perversitat, però 

històries al capdavall. Però abans d'escriure una sola història 

autèntica, va tenir una mena de visió. Era una visió del món de 

Dickens: un laberint de carreteres blanques, un mapa ple de ciutats 

fantàstiques, carruatges sorollosos, mercats bulliciosos, fondes 

tumultuoses i figures estranyes i fatxendes. Aquella visió era el 

Pickwick.” 
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“En cert sentit [el Pickwick] és un material més noble que una 

novel·la, perquè cap novel·la amb una trama i un desenllaç escaient 

podria transmetre aquesta sensació de joventut eterna, com si els déus 

haguessin sortit a fer un tomb per Anglaterra”. 

G.K. Chesterton 

Aquests dos fragments de Chesterton sobre Els papers pòstums del Club 

Pickwick (podrien semblar correlatius, tot i que provenen d’assaigs 

diferents) mostren la barreja de fascinació i astorament que sentia 

l’autor de L’home que fou dijous per la primera obra narrativa llarga 

de Charles Dickens. Una ambivalència que és un bon reflex de la 

recepció del Pickwick per part de la crítica. Des d’autors com Virginia 

Woolf o Henry James, que atacaven Dickens en general per manca de 

profunditat psicològica i sentimentalisme ensucrat, passant per 

admiradors de Dickens que consideren el Pickwick, en canvi, una obra 

menor de l’autor de Portsmouth, uns simples episodis humorístics 

escrits per encàrrec, fins a autors com Dostoievski, que li atribuïa 

una qualitat literària enorme i li reconeixia influència sobre la seva 

obra, o Borges, que el situava entre els cims més alts de la ficció, al 

costat d’obres com el Quixot, Huckleberry Finn o Peer Gynt. Per no dir 

res d’opinions tan autoritzades com les de Harold Bloom i Julio 

Cortázar, que en algun moment han confessat que es troba entre les 

seves (re)lectures preferides. 

Però tornem a Chesterton i a la seva expressiva metàfora de la massa de 

llum informe que dóna origen a multitud de sistemes solars: el Big 

Bang, en definitiva, abans que aquesta teoria es formulés. Voldríem 

aprofundir en aquesta metàfora i preguntar-nos si el Pickwick és 

l’univers dickensià abans de la gran explosió còsmica o si és el Big 

Bang mateix: si tot el Pickwick és un corpus literari tan caòtic com es 

podria desprendre d’aquella opinió, indigne de ser anomenat “novel·la”, 

o si hi ha una progressió des del caos cap a una narració ben 
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estructurada que compartiria moltes de les característiques de la 

novel·la moderna. Chesterton sembla inclinar-se per la primera opció: 

primer hi havia la gran massa de llum (el Pickwick, que encara no seria 

una novel·la), i després existiren els diferents sistemes solars (les 

novel·les de Dickens). Altres crítics, com ara James Kingsley en el 

pròleg de l’edició d’Oxford, advoquen en canvi per una concepció 

dinàmica del Pickwick, i destaquen com, després d’uns primers capítols 

erràtics, l’obra guanya “coherència, empenta narrativa, correspondència 

i contrast en el tema” i que avança cap a un “conjunt tolerablement 

harmònic”.  

Aquest canvi en el plantejament de l’obra podria estar justificat per 

les circumstàncies que concorregueren en el seu naixement. Probablement 

poques obres literàries duen tan inscrit en les seves pàgines el procés 

de gestació com el Pickwick de Charles Dickens. Així mateix, en poques 

obres es pot palpar tan bé com en aquesta el pas d’una època literària 

a una altra. 

Com es va originar el Pickwick? Qui era Dickens en el moment d’escriure 

l’obra i en quines circumstàncies ho va fer? Quins condicionants trobà 

en el seu camí i de quanta llibertat de creació gaudí? Com 

evolucionaren tots aquests factors al llarg de l’any i mig que durà el 

procés creatiu? 

Charles Dickens havia nascut a Portsmouth el 7 de febrer de 1812, en el 

si d’una família de classe mitjana. Sembla, però, que el seu pare no 

era gaire bon administrador dels seus diners, i després d’una primera 

infantesa relativament plàcida, als dotze anys Charles hagué de passar 

per la traumàtica experiència de veure com empresonaven el seu pare per 

deutes. La mare i la resta dels germans, seguint el costum de l’època, 

s’instal·laren amb el pare a la presó de Marshalsea. Ell, en canvi, fou 

enviat a treballar en una fàbrica de betum, on feia una jornada de deu 

hores en condicions duríssimes. Quan al cap d’uns mesos el seu pare 
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sortí de la presó, la mare insistí que Charles continués treballant-hi, 

un destí del qual el va salvar el seu pare, que el va enviar a una 

escola de Londres, on restà fins al 1827. Aquell breu període a la 

fàbrica, segons molts dels seus estudiosos, va marcar completament tant 

la seva vida posterior (era incapaç de parlar-ne amb ningú a part de 

les persones més íntimes) com la seva literatura, on els orfes i els 

nens abandonats, miraculosament rescatats en algun punt de la trama, 

són omnipresents. 

Als quinze anys començà a treballar a l’oficina d’un advocat i 

posteriorment, als disset, com a corresponsal de tribunals per a un 

diari. Mentrestant, pel seu compte, enviava cròniques als diaris dels 

debats a la Cambra dels Comuns, una activitat que li valgué un cert 

renom. 

El 1833 apareix publicat el seu primer conte, seguit d’altres contes i 

retrats de caire costumista signats amb el pseudònim Boz. L’anomenada 

que es va guanyar amb aquells Sketches by Boz, que el 1836 va veure 

aplegats en un volum, fou segurament la causa determinant que se li 

encarregués una col·laboració que havia d’esdevenir crucial en la seva 

carrera: la de crear uns textos per tal d’il·lustrar els dibuixos que 

havia fet per a una revista d’aparició mensual Robert Seymour, 

aleshores un dibuixant molt famós. La frase anterior pot semblar un 

error, però no ho és. Quan es va avisar Dickens, els dibuixos que 

havien d’aparèixer en la primera entrega ja existien, així com un 

projecte difús de fil conductor de la història. El paper de Dickens 

havia de reduir-se, doncs, al d’un simple redactor de la lletra menuda, 

al d’algú que, amb el domini del llenguatge que ja havia demostrat, 

s’encarregaria, més que no pas de crear, d’arrodonir la creació d’una 

altra persona. 

Però Dickens, tot i la seva jovenesa, era massa fet a la seva per 

deixar-se imposar un tracte com aquell. No tenim un registre detallat 



 5 

del que va passar en aquelles primeres setmanes d’estira-i-arronsa. 

Sabem que, anys després, la vídua de Seymour va reclamar judicialment 

una part dels enormes beneficis que estaven generant els drets d’autor 

del Pickwick, al·legant que el seu marit havia creat el personatge, 

però Dickens va guanyar el plet perquè va poder demostrar que Seymour 

“no havia redactat ni una sola línia de l’obra”. Això, és clar, tampoc 

no ens aclareix gran cosa, perquè aquest és literalment el tracte que 

se li va oferir a Dickens en primera instància, i la dada no ens permet 

saber a quines pressions es va veure sotmès l’escriptor durant els 

primers capítols de l’obra pel que fa a disseny de la història i 

configuració dels personatges. 

Una cosa és clara: el procés de creació es revertí. En veure que 

l’editor recolzava les posicions de Dickens, Seymour va haver de cedir 

i avenir-se a il·lustrar els textos creats prèviament per l’escriptor 

de Portsmouth. Però és molt possible que aquella pugna deixés rastres 

en el Pickwick. Algun d’ells anecdòtic, com el pescador de canya que hi 

ha a la part inferior del gravat que figura en la portada de moltes 

edicions, quan al llibre no hi surt cap personatge ni escena que ho 

justifiqui (hi ha un personatge anomenat el Barquer en la versió de 

Carner, però es tracta d’un error de traducció). Altres, però, podrien 

tenir més calat: la presència dels senyors Tupman, Snodgrass i Winkle, 

fidels acompanyants del senyor Pickwick en els primers capítols, 

després relegats a un paper molt menys destacat, podria ser una 

concessió feta a Seymour, que ja en tindria les caricatures fetes quan 

Dickens entra a formar part de l’equip de treball. Altres personatges i 

escenes dels primers capítols també haurien pogut néixer per a major 

lluïment del dibuixant. 

Tot això canvià quan el 20 d’abril de 1836 Seymour es disparà un tret 

al cap. Sabem que s’estaven acabant d’enllestir les il·lustracions de 

la segona entrega del Pickwick i que el dia abans havia mantingut una 
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fortíssima discussió amb Dickens. Des de la incorporació de l’escriptor 

a l’equip, la seva posició havia anat quedant relegada i considerava la 

seva aportació mal pagada. Tot i així, es fa difícil valorar fins a 

quin punt lluitava encara per portar les aigües de la història al seu 

molí, i com aquesta brega condicionava el procés del redacció del 

Pickwick. El cert és que la quarta i cinquena entregues (no tenim 

constància de quina part de la tercera entrega estava ja escrita en el 

moment del suïcidi) introdueixen en l’obra dos elements nous que 

canvien radicalment el Pickwick. 

La importància d’un d’aquests elements nous és universalment 

reconeguda: al capítol 10 (quarta entrega) apareix per primera vegada 

en la història Sam Weller, que al capítol 12 (cinquena entrega, o sigui 

després del feed-back del públic) és contractat com a criat. L’entrada 

en escena de Sam Weller revoluciona el Pickwick, alhora que en dispara 

les vendes: de les 400 còpies del primer número es passà a les 40.000 

de l’últim, amb un ascens meteòric a partir d’aquesta quarta entrega. 

Sam Weller ha estat justament comparat amb el Sancho Panza del Quixot. 

D’extracció popular, caracteritzat per la gràcia del seu llenguatge, i 

sempre a punt per treure el seu amo dels fangars en què s’empatolla. És 

possible que el paral·lelisme amb la parella creada per Cervantes fos 

plenament intencionat, ja que Dickens era una gran admirador d’aquesta 

obra, i els trets quixotescos del senyor Pickwick han estat destacats 

per diversos estudis, a part d’altres semblances tant de forma com de 

fons. 

L’element més innovador de la cinquena entrega és també el més polèmic. 

Per primera vegada en la història, en el capítol 12 el senyor Pickwick 

es fica (de manera ben poc intencionada, per cert) en una aventura que 

no es resol, com la resta d’episodis, en el mateix capítol o a tot 

estirar en els capítols immediatament posteriors. Ben al contrari, les 

conseqüències dels fets d’aquest capítol s’allargassen pràcticament 
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fins al final del llibre. Kingsley ens fa notar com, de manera 

significativa, en el títol del capítol 12 (tot just encetada la 

cinquena entrega) Dickens ens anuncia que es disposa a narrar uns fets 

transcendentals tant en la vida del senyor Pickwick “com en aquesta 

història”. ¿N’hi ha prou amb aquesta declaració d’intencions per 

afirmar que l’autor ja havia concebut el desenvolupament posterior de 

la narració, que ja tenia un esquema mental dels capítols posteriors? 

En altres paraules, ¿començava Dickens a deixar enrere els 

plantejaments literaris dels clàssics anglesos del segle XVIII (el seu 

model fins a aquell moment), per apropar-se a una tècnica narrativa 

nova, molt més complexa? Podem parlar de la introducció d’una trama 

principal?  

Per poder formar-nos-en una opinió, analitzarem el pes d’aquesta trama 

(ben coherent quan la llegim desvinculada de la resta del llibre) en 

els capítols posteriors. 

En el capítol 12 hi un malentès entre el senyor Pickwick i la seva 

dispesera, la senyora Bardell, que creu que li està proposant 

matrimoni. 

En el capítol 18 Pickwick s’assabenta que la senyora Bardell l’ha 

denunciat per trencament de promesa de matrimoni. 

En el capítol 20 Pickwick va a veure Dodson i Fogg, els advocats de la 

senyora Bardell, i s’adona que es tracta d’un parell de bergants que 

han convençut la senyora Bardell de presentar el plet per poder 

treure’n tants diners com puguin. 

En el capítol 26 Sam Weller va a veure la senyora Bardell per intentar 

saber com progressa el plet contra el seu amo. 

En el capítol 31 Pickwick fa gestions legals en vista al judici 

imminent. 

En el capítol 34 se celebra el judici. Pickwick és declarat culpable, 

però es nega a pagar les costes del procés. 
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En el capítol 40 Pickwick ingressa en una presó per a deutors a causa 

de la seva negativa a pagar. 

Els capítols 41 i 42 transcorren íntegrament a la presó. 

En el capítol 43 Sam s’empesca un estratagema perquè l’empresonin a ell 

i així poder continuar al costat del seu amo. 

Els capítols 44 i 45 transcorren íntegrament a l’interior de la presó. 

En el capítol 46 Dodson i Fogg, en veure que no poden cobrar del senyor 

Pickwick, utilitzen una argúcia legal per empresonar la senyora 

Bardell. 

En el capítol 47 l’empresonament de la senyora Bardell fa decidir 

Pickwick a pagar les costes, de tal manera que surten tots dos (i Sam) 

alliberats. 

En el capítol 53 Pickwick es venja dels advocats Dodson i Fogg. 

El llibre conclou amb el capítol 57. 

De la resta de capítols entre el 12 i el 53, cinc els ocupen contes 

inserits amb protagonistes que no tenen cap relació amb el senyor 

Pickwick ni amb els seus amics. Els altres estan dedicats a trames 

paral·leles, com ara la que s’inicia amb el retrobament entre Sam 

Weller i el seu pare i que es va entrellaçant amb molta naturalitat amb 

la trama principal des del capítol 20 fins al final del llibre, i en la 

qual s’inscriuen alguns dels moments més hilarants, però també, com 

justament assenyala Chesterton, escenes en què Dickens s’acosta com mai 

en tota la seva carrera a l’extrema dignitat del pathos. 

Podria semblar que la trama del procés Bardell contra Pickwick té una 

presència massa esparsa (fins i tot si es compta a partir del capítol 

12) per considerar-la la columna vertebral de l’obra, i que tenen més 

pes els episodis que es troben al marge d’aquesta línia narrativa. Però 

cal tenir en compte un altre factor: com en determinats serials 

televisius, el Pickwick és, des del principi de la publicació, una 

narració estacionalitzada, amb els episodis nadalencs apareixent per 
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Nadal i els primaverals en les entregues del temps corresponent. Això 

obliga Dickens no tan sols a trenar els dos fils narratius, sinó també 

a redirigir l’acció, a obrir parèntesis. Uns parèntesis que no vénen 

gens malament a l’obra ja que, fins i tot per a un lector actual que 

pot escollir el seu ritme de lectura, introdueixen uns compassos 

d’espera que creen un cert suspens narratiu. És oportú recordar aquí la 

màxima que pocs anys més tard encunyà Wilkie Collins, amic personal de 

Dickens i precursor de la novel·la policíaca i de misteri, per definir 

quins ingredients havia de tenir una narració per captar l’atenció del 

lector: “Make them laugh, make them cry, make them wait” (feu-los 

riure, feu-los plorar, feu-los esperar). Pràcticament totes les 

novel·les contenen capítols dilatoris destinats a intensificar el 

suspens. En la primera part del Pickwick, Dickens intentava fer riure 

amb les desventures dels protagonistes, i fer plorar amb alguns dels 

contes curts inserits, però aquest tercer ingredient no existia. 

Resulta simptomàtic que aquest recurs aparegui a partir del moment en 

què comença a gaudir de més llibertat creativa. Després del suïcidi de 

Seymour, dos dibuixants més se succeïren en la tasca d’il·lustrar els 

Papers: Robert W. Buss, acomiadat al cap de poc perquè els seus 

dibuixos no agradaven a Dickens, i Hablot Knight Browne, que continuà 

il·lustrant llibres seus durant 23 anys. Cap dels dos, però, no 

interferí mai en la història, i l’escriptor es podria haver plantejat, 

a partir d’aquell moment, planificar la narració no tan sols capítol a 

capítol, sinó a llarg termini. Sigui com sigui, a partir d’aquest punt 

l’obra guanya unitat i interès. És clar que segueixen havent-hi 

episodis al marge i contes inserits (alguns d’ells ficats amb calçador, 

cal admetre-ho sense que això signifiqui desmerèixer el seu interès), 

però moltes obres narratives actuals comparteixen aquestes 

característiques sense que ningú els negui la condició de novel·les. 
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Aquesta interpretació situaria, doncs, l’eclosió del Dickens 

novel·lista no pas després del Pickwick, sinó durant la redacció 

d’aquesta obra (que constituiria un pont entre dues èpoques 

narratives), i entraria en contradicció amb la concepció, encara massa 

estesa, que es tracta d’un conjunt d’episodis humorístics escassament 

relacionats entre ells. L’univers dickensià, tornant a la metàfora de 

Chesterton, hi esclata amb tota la seva força i lluminositat, en un Big 

Bang enlluernador, ple de personatges perfectament caracteritzats i de 

situacions descrites amb una gran força narrativa. La importància 

literària dels Papers va ser reconeguda ben aviat per autors com 

Thackeray, que al 1840 declarava que algú que “d’aquí a cent anys 

s’assegués a escriure la història del nostre temps, faria mal fet de 

classificar aquella gran història del Pickwick com una obra frívola”. 

Ja han passat llargament aquests cent anys, però encara no s’ha fet al 

Pickwick tot l’honor que es mereix: el que es deu a les obres mestres. 

*********************** 

El Pickwick arribà a Catalunya quan la traducció al català estava 

experimentant el seu particular Big Bang, tant pel que fa a quantitat 

com pel que fa a qualitat. Si en el tombant del segle XX la frontera 

entre una traducció i una versió lliure encara era prou difusa com per 

poder publicar obres retallades i gairebé reescrites al gust del 

traductor sense que això suposés cap descrèdit per a ell ni per a 

l’editorial (vegi’s a tall d’exemple el cas de la traducció per part de 

Rovira i Virgili de La lletra escarlata, de Nathaniel Hawthorne, o el 

del Somni d’una nit d’estiu de Shakespeare per part de Carner), els 

anys 20 marquen una tendència prou clara on el rigor i la fidelitat 

comencen a ser elements imprescindibles de tota traducció. 

En aquest context l’any 1928 neix la col·lecció A tot vent, i el 

director Joan Puig i Ferrater encarrega a Josep Carner la traducció de 
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tres novel·les de Dickens: Pickwick, David Copperfield i Grans 

Esperances. 

Carner es posa a la feina a finals del 1928, i comença pel Pickwick, 

que sortiria publicat l’any 1931. L’èxit fou rotund, i s’arribà a 

considerar aquella traducció com a modèlica. Vuitanta anys després, 

però, aquesta opinió no és tan unànime, ni entre la crítica ni entre el 

públic. És fàcil trobar exemples de persones que han començat a llegir 

l’obra en la versió carneriana i n’han abandonat la lectura o 

simplement s’han passat a la versió en castellà. 

Quines són les característiques que han fet que aquella versió hagi 

esdevingut, segons paraules textuals trobades en un fòrum d’internet, 

“poc llegidora”? 

Una anàlisi de les solucions de traducció que hi adopta el gran poeta 

català fa visibles dues tendències omnipresents al llarg de tot el 

treball: la voluntat de mantenir els ritmes de la prosa dickensiana, 

fins i tot al preu d’enterbolir el significat de les frases, i la de 

construir un text d’una gran riquesa lèxica. 

Aquesta segona tendència, sobretot, impregna tota la traducció d’un 

segell personal que poca cosa té a veure amb Dickens, un escriptor que 

al final de la seva vida aconsellava als literats joves que fossin, 

sobretot i abans que res, naturals. Val a dir que la naturalitat de 

Dickens és tan sols aparent, el resultat d’un treball de depuració 

exhaustiu, però passada pel filtre de Carner esdevé una cosa molt 

diferent. 

Carner volia, declaradament, utilitzar les traduccions de textos que 

s’endevinava que serien populars per enriquir el català del carrer. És 

per això que cada vegada que en el text original trobava alguna frase o 

expressió amb una translació dificultosa al català de l’època, en 

comptes d’adoptar opcions més naturals com ara fer un gir a la frase o 

una transcategorització lèxica, es planteja solucions de traducció que 
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van des de la recuperació de paraules que aleshores ja eren arcaismes 

fins a l’adopció de neologismes rutil·lants, inventats sobre la marxa 

si convenia. 

Avui en dia es fa difícil saber quantes d’aquelles paraules antigues 

van ser rescatades de l’oblit gràcies al seu esforç, o quants d’aquells 

neologismes han penetrat en la parla diària, i els utilitzem sense ser-

ne conscients. Probablement una quantitat gens desdenyable, i cal 

restar agraïts a aquella tasca. 

Però no ha estat així en tots els casos. Molts dels arcaismes que 

utilitza són avui encara més arcaics, i pel que fa a bona part dels 

neologismes, a més de no haver penetrat en la parla del carrer, ni tan 

sols no han aconseguit tenir un lloc al diccionari. És natural que 

molts lectors se sentin desconcertats davant d’aquell model de llengua. 

Tornar a traduir el Pickwick era, doncs, necessari. Això no s’ha 

d’interpretar en cap cas com un demèrit de la versió carneriana, sinó 

com un reconeixement del classicisme de l’obra original i de la 

necessitat que té el català, com tota llengua de cultura, de facilitar 

l’accés als clàssics foranis a través de traduccions perfectament 

adaptades a l’evolució de la llengua viva. 
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