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Resum || El novel•lista Chippewa, Gerald Vizenor, fa servir d’una manera interrelacionada les
nocions politicofilosòfiques de «survivance» i «terminal creeds» a Bearheart, una de les seves
novel•les primerenques. Per fer-ho, Vizenor va incorporar algunes de les estratègies estètiques
del realisme màgic. Va omplir la novel•la d’una quantitat exagerada d’escenes violentes
i sexuals estrafolàries —que pretenen ser màgiques— amb la idea de subvertir les normes
establertes habituals. A més, va emprar contes folklòrics de la mitologia dels indis americans
sobre transformacions i metamorfosis, una tècnica del realisme màgic, per remodelar la identitat
cultural i tribal en el context modernitzat de Bearheart.
Paraules Clau || Gerald Vizenor | Bearheart | Supervivència | Creences finalistes | Realisme
màgic | Metamorfosi
Abstract || The Chippewa novelist Gerald Vizenor puts across his interconnected politicophilosophical notions of “survivance” and “terminal creeds” in his early novel, Bearheart. To do
so, Vizenor implemented some of the aesthetic strategies of magical realism. He filled his novel
with an excessive amount of bizarrely sexual and violent scenes—which turn out to be magical—
in order to “upset” the established standards of normality. Moreover, he used American Indian
mythic folktales of transformation and metamorphosis, a magical realist technique, to re-shape
the cultural and tribal identity in Bearheart’s modernized context.
Keywords || Gerald Vizenor | Bearheart | Survivance | Terminal creeds | Magical realism |
Metamorphosis
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(Bearheart, 238)

0. Introducció
Gerald Robert Vizenor (nascut l’any 1934) és un prolífic escriptor
d’arrels índies americanes que ha publicat nombrosos volums de
poesia i novel·les, així com monografies sobre històries tribals i
crítica literària. La seva primera novel·la, Darkness in Saint Louis
Bearheart (1978), posteriorment editada com Bearheart: the Heirship
Chronicles (1990), li va donar una certa fama. Els seus textos són
plens d’acudits, jocs de paraules i una imaginació desbordant, en la
millor tradició dels xarlatans de la tribu.
Molt influenciat pel postestructuralisme, Vizenor incorpora teories
i idees desenvolupades per filòsofs com Umberto Eco, Roland
Barthes i Jean Baudrillard al seu corpus literari. La ficció és divertida
i n’és plena d’al·lusions i humor, encara que sempre conserva un
caràcter seriós en tot allò relatiu als indis americans. A còpia de
teories postmodernes i postestructuralistes, prova de trencar la
representació romàntica dels indis americans i, contínuament,
insinua que «Indian» va ser una invenció europea i que no hi
existia un concepte tan monolític com «Indian», sinó que hi havia
diverses tribus abans que els europeus desembarquessin a terres
americanes. A partir d’aquest marc mental, bona part de la seva
obra evita caure en el parany de representar les cultures nadiues
americanes des d’una perspectiva antropològica; en comptes
d’això, pren les narratives orals que més criden l’atenció sobre la
transformació, la qual cosa l’ajuda a mantenir la imprecisió sobre els
conceptes nadivitat i indianitat i la impressió d’estar sempre a punt
de desenvolupar-los, però no acabar de fer-ho mai.

Estètica de l’oposició: la política de la metamorfosi a Bearheart de Gerald Vizenor - Seyed Mohammad Marandi / Mohsen Hanif
452ºF. #11 (2014) 142-160.

“We have walked backward in your time.”
“How Backward?”
“Walking forward but seeing backward... Seeing
in time what we invent in passing...Birds and
animals see behind their motion. Place and time
lives in them not between them. Place is not an
invention of time, Place is a state of mind, place
is not notched measuring stick from memories
here to there...”

A més, Vizenor barreja amb habilitat els fenòmens sobrenaturals i
els naturals en la ficció, amb la voluntat de qüestionar el realisme
de les ciències socials (Benito, Manzanas and Simal 2009: 101).
Vizenor s’adona que l’interès en la reconciliació dels contraris està
arrelat en el sistema de creences tribals dels indis, que evita els
«terminals creeds» i celebra la «survivance». Va declarar en una
entrevista:
The religious attitude among most tribal cultures here is one of balance
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Aquesta idea es fa evident a Bearheart, on aborda la qüestió
dels «terminal creeds» i la supervivència dels indis americans.
Louis Owens explica que les creences finalistes representades a
Bearheart es refereixen a creences que tracten d’imposar definicions
estàtiques sobre el món. Segons Owens, Vizenor és molt crític
amb les definicions estàtiques, tant se val si procedeixen de les
suposades conviccions tradicionals índies com de les ideologies
euroamericanes. Les creences finalistes són similars al concepte
que Bakhtín anomena «authoritative discourse», que es l’idioma
«indissolubly fused with his authority» que té poder polític i una
validesa a priori (Owens 1992: 231). Benito, Manzanas i Simal
defineixen les creences finalistes com «a symbolic haven, even if
an illusory one, of full meaning and presence, one that most people
turn to in moments of tension and chaos» (2009: 97). «Economic
power had become the religion of the nation», considera Bearheart
que, «when it failed, people turned to their own violence and bizarre
terminal creeds for comfort and meaning» (Vizenor 1990: 23).
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rather than annihilation, in contrast to the interest of the blest to
illuminate and annihilate evil. The Christian objective is to rid the self
and the soul, the family, and the community, of evil, to isolate it and
destroy it. It’s a war, a holy war to end evil. The same language is a
part of American consciousness – the war on poverty, the war against
ignorance. The objective is completely to end and destroy it. But the
experience expressed in tribal culture is not that complete elimination
or annihilation of anything. It’s a balance, not a terminal creed. The
balance is a resolution which grows out of trickeries, of outwitting, or the
modulation of experience. It may grow out of origin myths themselves,
that the balance was present at the time of creation. Those origin myths
are still structurally and functionally a part of belief in tribal culture, the
idea that life is not created by a patriarch but [through] a balance of
male and female, an androgynous balance. The restoration of balance is
present at all spiritual activities. (Bowers, Silet and Vizenor 1981: 43-44 )

D’altra banda, la supervivència —que és el bagul de la supervivència
i la resistència a la dominació cultural— apunta a la manera en
què sobreviuen els herois i mostren resistència al nihilisme, al
«manifest destiny» i la típica descripció dels indis americans com
a víctimes (Vizenor 2009: 24-25). «Native survivance», observa
Vizenor, «is an active sense of presence over absence, deracination,
and oblivion; survivance is the continuance of stories, not a mere
reaction, however pertinent» (2009: 85). Per sobreviure a la tragèdia
de l’americanització, Kimberly Blaeser sosté que els protagonistes
supervivents de Vizenor «examine, question, shift, stretch, bend,
change, grow, juggle, balance, and sometimes duck—for surviving
doesn’t necessarily mean winning […]» La supervivència s’assoleix,
segons Vizenor, a través de l’humor i la història (1996: 63).
La principal contribució de Vizenor al discurs postcolonial, d’acord
amb Shackleton, és la idea de «trickster hermeneutics»; que és la
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I strongly disagree, in other words, with the spurious notion that there is no
singular native aesthetics. Consider, for instance, the ancestral storiers
who created animal characters with a tricky sense of consciousness, the
natural reason of a native aesthetics of survivance. Many contemporary
native novelists present the imagic consciousness of animals in dialogue
and descriptive narratives, and overturn the monotheistic separation of
humans and animals. (2009: 9-10)

A Bearheart, Vizenor ha incorporat el que ell defineix també com
la «imagic consciousness of animals in dialogue and descriptive
narratives.» No tan sols fa que acompanyin els pelegrins set gralles
i dos gossos en el seu viatge, sinó que també representa els animals
—especialment les gralles— com a xarlatans.
Els rondallaires indis americans representen corbs i gralles com
a xarlatans nadius (2009: 13). Les gralles que acompanyen els
peregrins en el seu viatge a Bearheart són exemples de xarlatans
nadius (Rigal-Cellard 1997: 99). A més, Vizenor aconsegueix que
el seu protagonista es transformi en un ós: l’animal que significa
força, saviesa espiritual i potència xamànica al folklore Chippewa
(1997: 99). Proude Cederfair, el protagonista que es metamorfosa
en ós, pot moure’s d’un costat a un altre màgicament i, quan es veu
sobrepassat per la desesperació, es metamorfosa en ós i torna a
«soars» en la reserva de Cedar Circus per nedar al llac dels Migis.
És una reencarnació del xarlatà Nanabozho. En general, Gerald
Vizenor fa que animals, ocells i humans s’acompanyin mútuament
perquè postula que la cosmologia dels indis americans, al contrari
que la creació monoteista, no els separa ni en la natura ni en la
literatura. Aquesta unió, segons Vizenor, forma part de l’estètica
nadiua (2009: 14).
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resistència i supervivència cultural a la representació estereotipada
dels indis americans (2001: 70). De manera semblant, els treballs
de Vizenor es comprometen des d’un punt de vista polític, ja que
tracten de resistir els discursos predominants en els mons textuals i
extratextuals. A més, Vizenor realment creu que existeix una estètica
nadiua singular que l’ajuda en el camí de la supervivència literària.
Escriu:

Encara que Vizenor creu en una estètica nadiua única, subratlla
la fluïdesa de la cultura i l’estètica nadiua; una convicció que el fa
sospitar del Moviment Indi Americà posterior a l’any 1960. Suggereix
que els líders d’aquest moviment havien reforçat els estereotips i
havien alimentat erròniament la il·lusió d’una identitat tribal autèntica
que els mitjans s’havien encarregat d’enunciar (1994: 150). Vizenor
confessa amb sensatesa que malgrat que durant un temps ell mateix
s’havia vist com un mitjancer i una veu índia, ja no representava els
indis americans. Admet que no dóna suport a cap grup, sinó que
funciona com a un «upsetter» que lluita per anular les creences
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A Bearheart, Vizenor posa l’èmfasi en el tema de l’exili i relata com
un grup d’indis americans i mestissos acompanyats de set gralles
i dos gossos es llancen a un pelegrinatge per tot Estats Units a la
recerca del «fourth world». «In the fourth world», Proude Cederfair,
el protagonista i el narrador, explica que «evil spirits are outwitted in
the secret languages of animals and birds. Bears and crows choose
the new singers. The crows crow in their blackness» (1990: 5). A
mesura que la novel·la transcorre, el lector s’adona que només les
persones que superen les «terminal creeds» poden accedir al quart
món utòpic.
La narrativa heterodoxa de Vizenor segueix les aventures del grup en
una societat americana postapocalíptica. S’ha acabat el combustible
a tot el país —la qual cosa podria simbolitzar l’ànima— i per sobreviurehi, la gent comet actes criminals atroços, com canibalisme, sense cap
escrúpol. La picaresca per totes les comunitats blanques aniquilades
continua en cotxe, vaixell o a peu, i, de forma gradual, van adherintse personatges al viatge de Bearheart. La narració assoleix la clau
de volta quan els pelegrins troben «the evil gambler, the monarch
of unleaded gasoline», que «gamble for five gallons» i es capaç de
matar els perdedors (1990: 102-103). Si parlem des d’un punt de
vista estructural, els capítols anteriors al «evil gambler» mostren la
suma de pelegrins, i els capítols següents a la confrontació amb el
jugador en descriuen la desaparició i dissolució. A partir de llavors,
els pelegrins són víctimes de la seva arrogància i com més a prop
hi són de les «terminal creeds» més aviat deixen el grup o moren.
Durant el viatge, experimenten moments tràgics i també còmics.
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finalistes (Bowers, Silet and Vizenor 1981: 45).

Els pelegrins de Vizenor són tossudament libidinosos i ridículs.
Alan R. Velie reivindica que a Bearheart hi manca «philosophical
and aesthetic depth» i simbolisme (1982: 136-137). Contràriament
a Velie, Rigel-Cellard compara diverses escenes de Bearheart
amb incidents similars de Pilgrim’s Progress, i observa que Vizenor
carrega el text amb molt de simbolisme amb la idea de crear una
paròdia postmoderna (1997: 110). Expressa:
By producing this Native Pilgrim’s Progress, a manifesto which is his
own version of the canonical novel written according to the Bible, by
tossing it upside down, by hiding wisdom under the most foolish of
attires, Vizenor is asserting the spiritual freedom of his tribal people,
even after their political power has been smothered by generations of
colonists brandishing the Bible and poor Bunyan’s Pilgrim’s Progress.
(1997: 112).

A més, en la presentació crua que fa del sexe i la violència, Bearheart
empra estratègies narratives postmodernes, però alhora es considera
una de les «most traditional of Native American novels» gràcies a l’ús
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A més, la pregunta temàtica «what does Indian mean?» travessa
tot Bearheart, i la novel·la resisteix intensament (i té en compte la
creença finalista) les definicions preconcebudes de la indianitat que
no s’adhereix al seu contrari. Per exemple, els comentaris racistes de
Belladonna a favor de la sang nadiua, la «grotesque and patronizing
liberality» de Little Big Mouse i l’obsessió poc raonada i bondadosa
de Bishop Parassimo «with the romantic and spiritual power of tribal
people» (1990: 75), que Louis Owen interpreta com «the Hollywood
version of Indianness» (Owens 1990: 250) són alguns dels exemples
de creences finalistes. Pel mateix motiu, encara que Judge Pardone
Cozener i Doctor Wilde prefereixen romandre al «word hospital» i,
per tant, escapolir-se del destí tràgic de la majoria dels pelegrins,
Maureen Keady interpreta «their decision to stay there [as] clearly a
choice of nihilism» (1985: 64). Això és, en romandre inactiu i evitar
el caràcter juganer de la cultura índia americana, provoquen la seva
pròpia mort intel·lectual.
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extens de la tradició oral Chippewa (Vizenor 1989: 143). De forma
intrínseca, la novel·la fa esment de l’embargament del petroli a la
primeria dels anys setanta, que va provocar que el Govern Federal
caigués i va ser la causa de l’expropiació de les reserves dels indis
americans (Rigal-Cellard 1997: 94-5). El llibre, des d’un punt de
vista filosòfic, tracta de divulgar les «terminal creeds» dels indis
americans de la mateixa manera que els del govern central i els dels
blancs. Això es comprova fàcilment a «The Letter to the Reader»,
escrit per Vizenor (amb el pseudònim de Bearheart) al principi de la
novel·la. En aquesta carta, Vizenor denuncia tant al Govern Federal,
que «held their [tribal people’s] reservation land in trust so the timber
could be cut and minerals mined» (1990: xii) com els deixebles del
Moviment Indi Americà, que vesteixen «plastic bear claws» i la religió
dels quals és només «a word pile» (1990: x).

A més, com observa Keady, «those who cling to words as evidence
of existence will be unable to enter [“the fourth world”]. In wasted
and poisoned America, “survival of the fittest” prevails, but Vizenor
points out that, here, as always, it is spiritual strength that makes one
fit» (1985: 65). Certament, Bearheart és alhora un conte sobre la fi
del món i sobre el principi d’un de nou. Vizenor celebra les vies de
tornada enrere dels xarlatans, que simbolitza el reinici d’un temps en
què el mite era el centre del coneixement i «oral tradition is honoured»
(1990: 163). Amb aquesta idea, Gerald Vizenor introdueix tècniques
i elements del realisme màgic i incorpora escenes màgiques a
Bearheart.
A continuació, exposem els aspectes del realisme màgic a Bearheart.
En primer lloc, argumentarem que Vizenor atreu de forma sistemàtica
l’atenció dels lectors amb la representació excessiva d’escenes de
sexe surrealista i violentes amb la voluntat de «upset» (seguint la
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1. La màgia de l’excés
Tenint en compte que el text està impregnat de realisme màgic,
Bearheart explota molts modes representatius del realisme clàssic,
però en soscava les premisses humanistes. El debut de Vizenor
infringeix la idea humanista de la racionalitat i la urbanitat innates
de l’ésser humà. Sense pretendre crear cap sentiment d’horror en
la ment dels personatges ficticis, a Bearheart, Vizenor presenta una
imatge impactant del món, com si els actes de violència extrema
fossin esdeveniments ordinaris. Bearheart és ple d’incidents
il·lògics, irracionals i indecents; es pronuncien constantment
paraules ofenedores i mal educades, es perfilen escenes de sexe i
violència molt gràfiques i s’informa d’accions sense sentit repetides
contínuament. La violència esdevé l’entreteniment més plaent de la
gent a Bearheart. «As it turned out killing gave me a whole lot of
pleasure then» confessa el jugador malvat,
My business has been to bring people to their death. Until I was nineteen
suffocation fascinated me as a form of death. Like an artist I practiced
the various means of suffocating people. Later I was attracted to traps
and poisons ... secrets and surprises on the road to death. (1990: 126).
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terminologia de Vizenor) les cotes de normalitat durant tant de temps
no posades en dubte. En segon lloc, debatrem com els rondallaires i
les figures mítiques dels rondallaires indis americans, especialment
el xarlatà Nanabozho i del fantàstic jugador, que posseeix poders
màgics, funcionen dins del context modernitzat i pseudoreal de
Bearheart per ajudar a remodelar la identitat tribal i cultural. Per
últim, donarem detalls de la natura metamòrfica dels xarlatans, que
és una estratègia emprada per a la supervivència a Bearheart.

Així mateix, després que un «whitecannibal» assassinés i degollés
dos caminants, «picked up the steaming heart from the dead
whiteman and threw it across the road toward the circus pilgrims»
(1990: 174-175). Vizenor explica les reaccions inicials de cadascun
dels pelegrins, com ara:
Neither the seven crows, nor the dogs, nor the nine circus pilgrims moved
from their places. Eighteen pairs of eyes focused on the heart. Sun Bear
Sun imagined the smell of cooking meat until digestive saliva filled his
huge mouth. Matchi Makwa would feed it to the animals. Belladonna
turned from the heart in tears fearful of evil fixations. Parawoman Pio
was fighting back the powerful savage urge to devour the heart raw. He
could taste the blood salts and feel the soft muscles slipping between
his massive teeth. He swallowed. Proude thought about the death of his
fathers and the spiritual power from the hearts of animals. (1990: 175)

Encara que els pelegrins no estiguin segurs d’alimentar-se del cor
d’un ésser humà tot just acabat d’assassinar, alguns canvien de
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Pio moaned and his mammoth limbs trembled. Sun Bear Sun swallowed
and in slow measured steps he walked across the road and talked to the
whiteman with the knife. The man paused and then handed Sun Bear
Sun a large piece of dried meat. When he returned, he explained that
the meat was from the biceps of a young woman who had been raped
and killed for flesh the month before on the interstate. The meat was
prepared. The circus pilgrims were silent. Proude and Inawa Biwide and
Rosina and Belladonna and Perfect Crow and Pure Gumption would not
eat human flesh. Private Jones and six crows pecked and pulled at the
steaming heart. (1990: 175)

D’aquesta manera s’exemplifica la profusió excessiva de violència
i escenes grotesques a la novel·la. Des d’un punt de vista teòric,
una manera en què una obra literària pot demostrar la resistència
a les formes literàries predominants és a través de l’estratègia
del «excess». Un tipus d’excés és sobrecarregar la narració amb
deformitats i nueses i la transgressió del llenguatge «polite». Bearheart
és ple de descripcions explícites d’estranyes trobades sexuals (com
ara, xiv, 30, 45, 70, 95, 124, 180) i actes molt violentes que impliquen
descripcions molt detallades de deformitats (com ara: 54, 87, 126,
135, 138, 140, 151, 174, 176, 232, 239). A més, amb l’alteració de les
normes socials, la subversió d’aquestes normes es manifesta per si
mateix en els jocs de paraules dels personatges i del novel·lista (per
exemple, jugant amb «hairship» i «hiership», «world war» i «word
war», etc.) Aquestes digressions, de fet, mostren una reacció radical
a les presentacions realistes més usuals. Les representacions poc
habituals de Bearheart frustren de manera intencionada les nocions
de moralitat del lector. Això és el que Blaeser anomena la «strategy
of liberation». Escriu:
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parer ràpidament. Vizenor explica:

The impetus in Vizenor’s work is exactly that of checking the process of
annihilation and freeing Native American identity from the grasp of literary
colonialism. He does this both by struggling against established literary
and linguistic structures, practices, and images, and by working to create
new ones. By undermining the colonial «strategies of containment» and
replacing them with the strategies of liberation.» (Blaeser 1996: 73).

El realisme formal tendeix a perpetuar les regles del poder dominant
de la societat i conté els desitjos de les masses. Un text «bizarre»
com Bearheart de Vizenor empra «strategies of liberation» per donar
compte als lectors dels límits del poder dominant. Com fa notar Felix
Guattari:
The masses certainly do not passively submit to power; nor do they
“want” to be repressed, in a kind of masochistic hysteria; nor are
they tricked by an ideological lure. Desire is never separable from
complex assemblages that necessarily tie into molecular levels, from
micro formations already shaping postures, attitudes, perceptions,
expectations, semiotic systems, etc. Desire is never an undifferentiated
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Segons Guattari, el poder legislador no pren avantatge de les
màximes ideològiques públiques per obligar la gent a assentir i
complir, però controla la seva psique i el seu poder de desig creant
un sistema de culpa. En establir normes, el realisme tradicional
funciona com un còmplice a l’hora d’establir un sistema de culpa.
Vizenor tracta de desbaratar les normes d’una societat americana,
que alguns qualifiquen com a prudent, mitjançant la transgressió de
les fronteres morals i ètiques.
Segons Blaeser, el llenguatge suggeridor, les transformacions i la
identificació amb la natura són unes quantes de les normes socials
infringides (1996: 184). Bakhtín lloa els enfocaments literaris que
pretenen «to destroy and rebuild the entire false picture of the world,
to sunder the false hierarchical links between objects and ideas, to
abolish the divisive ideational strata» (1981: 169). Segons McClure,
els «false hierarchal links» de Bakhtín són idèntics als discursos
oficials i autoritzats que Vizenor anomena creences finalistes
(1997: 56). El realisme màgic amb un excés de narracions inusuals
subverteix les normes dominants, que sempre han temut la intrusió
dels altres. Com a conseqüència, el realisme màgic infringeix i
elimina els «other» polítics o filosòfics.
Encara que Vizenor il·lustra un nombre excessiu d’escenes de
violència a Bearheart, prova de presentar-les a un ritme normal per als
lectors. D’aquesta manera, segueix una estratègia de representació
banal de la violència i d’allò grotesc a Bearheart. Segons Bakhtín,
allò grotesc, que és «an aesthetic of the unfinished», sembla un
repte per als estàndards clàssics (1966: 32-33). A Bearheart, Rosina
és el personatge que millor expressa la indiferència dels pelegrins
respecte als terribles incidents del viatge. Quan un dels «penarchical
pensioners» a la ciutat fantasma se sent sacsejat després que
Rosina expliqui francament com Matchi Makwa i una de les bruixes
havien estat decapitats i el cap els havia arribat punxat en un pal que
portava Sun Bear Sun, Rosina diu:
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instinctual energy, but itself results from a highly developed, engineered
setup rich in interactions: a whole supple segmentarity that processes
molecular energies and potentially gives desire a fascist determination.
(Guattari 1987: 215)

Not so strange when you think about some of the things we had seen, [...]
we have been walking from the cedar nation for more than two months
now and there has been violence and death ... Death and whitepeople
punishing and killing each other for no reason ... So when the head of
the witch came back on a stick we never thought much about it ... (1990:
225-226)

Com a Bearheart, en algunes ocasions el realisme màgic no mostra
cap reacció i utilitza un llenguatge neutre quan representa actes de
151

Per contra, en alguns moments dramàtics, Vizenor col·loca fenòmens
banals i tediosos en el centre del focus i els descriu com a màgics i
inquietants. Hegerfeldt ho anomena «the supernaturalization of the
extratextual world» (2005: 199). Arribat el moment, Bigfoot relata
que està enamorat d’una estàtua de bronze d’una dona que va robar
d’un parc públic. L’estàtua que els caminants del parc menystenien
i trobaven absolutament gris Bigfoot pensava que era tan animada
que quan trobés el rival que l’havia robat el mataria per retornar
l’estàtua (1990: 85-88). Tot just acabava de rebre dos anys d’arrest
domiciliari pel crim perquè els «judicial folks were downright pleased
to meet an old fashioned passion killer, a killer who made sense,
because most of the killings going on are reasonless now random
living and random loving and random death» (1990: 83). Un cop
explicada la història de l’estàtua de bronze, Bigfoot comença a ballar
amb ella i Little Big Mouse xiuxiueja «she has warmed to my touch»
després que acaronés l’estàtua (88). De fet, Vizenor construeix
una aura de misteri fabulosa al voltant d’una estàtua de parc molt
senzilla i ordinària de la qual no tan sols Bigfoot, sinó també la resta
de personatges, se sent atret per la història de Bigfoot.
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violència sobrenatural. És el que Hegerfeldt anomena «the rhetoric of
banality», que subratlla «the absurd, nonsensical, fantastic nature of
reality» (2005: 209). A més, Timothy Brenan anomena aquest quadre
d’horrors desinteressats «the stylistic veneer of [...] matter-of-fact
violence» (1989: 66). A còpia de retòrica de la banalitat, el realisme
màgic desinstal·la la visió del món realista en què confia. Tanmateix,
barreja la discrepància entre els ideals humanistes d’urbanitat i
progrés i l’estat del món, tot i que no es tracta de degradar l’antic,
sinó de condemnar el darrer.

D’altra banda, Vizenor, descriu incidents plausibles com si fossin
fantàstics. «The fantastic elements are not restricted to what by
rational-empirical criteria is considered physically impossible», diu
Hegerfeldt, «highly improbable events can have a similar effect.»
(2005: 79). Encara que els esdeveniments, com ara l’escassetat de
benzina, la victòria sobre el jugador pervers en partides consecutives
(1990: 123) i una desfilada d’esguerrats (Vizenor, 1990: 145), no van
més enllà de les lleis naturals, copegen el lector com a successos
fantàstics gràcies a la seva improbabilitat.
Per resumir, mentre que Vizenor descriu escenes violentes a
Bearheart, prova de normalitzar-les tant per als personatges com
per als lectors. A més, Vizenor il·lustra els probables fenòmens com
si succeïssin producte d’allò fantàstic i sobrenatural. En general,
amb aquestes estratègies, Vizenor infringeix les reclamacions
humanistes de la urbanitat i la racionalitat innates de la humanitat
amb la idea de presentar una imatge espantosa del món, no pas per
soscavar els ideals humanistes, sinó per entristir-se de l’estat del
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2. «Walking Forward but Seeing Backward»; el
matrimoni entre Mythos i Logos
El realisme màgic s’ocupa habitualment del passat mític d’una nació
i Bearheart no n’és cap excepció. Segons Moses Valdez, no obstant
això, un èmfasi exagerat envers la nostàlgia d’algunes ficcions del
realisme màgic esborra o ignora els mals records i ofereix «purely
symbolic or token resistance to the inexorable triumph of modernity»
(2001: 106). En sentit invers a l’argumentació de Valdez, Windy
B. Faris afirma que el realisme màgic presenta quelcom més que
una mera «token resistance». Com bé diu, un text fonamentat en
el realisme màgic pot funcionar en l’aspecte tecnològic i en altres
vessants del progrés científic per evitar que els lectors es permetin
un «nostalgic return to a vanished past» (2002: 114-115). Amb
aquesta intenció, Gerald Vizenor evita exonerar els indis de les
seves faltes, les quals els van portar a la degeneració. Acusa els
pantribals d’adherir-se fortament a les creences finalistes, que no
són res més que «word piles» (1990: x). També, quan més gent
és atreta per la nació del cedre, on es produïa l’encens sagrat del
cedre, Vizenor es plany:
Tribal religions were becoming more ritualistic but without visions. The
crazed and alienated were desperate for terminal creeds to give their
vacuous lives meaning. Hundreds of tribal people came to the cedar
nation for spiritual guidance. They camped for a few days, lusted after
their women in the cedar, and then, lacking inner discipline, dreams, and
personal responsibilities, moved on to find new word wars and new ideas
to fill their pantribal urban emptiness. (1990: 16).
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món, passat i present.

Vizenor se concentra en el logocentrisme del món modern a
«Biavaricious word hospital», on els somnis són «words words
words...» i el significat sempre hi és present (1990: 160). Allà,
Vizenor, parodia la «generative grammar» de Chomsky amb el que
anomena «degenerative grammar» i, així, es fixa amb la ciència i les
seves pretensions de precisió (1990:167). Justice Pardone i Doctor
Wilde, dos dels pelegrins que creuen que «words are the meaning of
living now ... The word is where the word is at now», esbrinen que el
«word hospital» és la seva «last chance to be part of the real word»
(1990:170-171).
El autors, classificats generalment dins del moviment del realisme
màgic, com a norma, s’abstenen d’atorgar-li superioritat al mythos
sobre el logos. Més aviat els presenten com a dos modes bàsics
de producció de coneixement, que són simultanis i complementaris
(Hegerfeldt 2005: 188). Per tant, tots els pelegrins, llevat de dos,
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The government discovered that there was something wrong with
our language. The breakdown in law and order, the desecration of
institutions, the hardhearted investigations, but most of all the breakdown
in traditional families was a breakdown in communication ... This caused
our elected officials to create this word hospital and eight others in the
nation ... Six of them are new buildings like this one, while two were
created in the ruins of the old Bureau of Indian Affairs field offices [...]
The bureau records were included in our analysis of language [...] the
language of the bureau had nothing whatever to do with the reason for
its existence. (166)

NOTES
1 | Segons els rondallaires
nadius, quan el xarlatà
Nanabozho, que vivia amb la
seva àvia Nookomis, comprèn
que sa mare és presonera d’un
esperit dolent molt poderós,
fixa un viatge per rescatarla. L’àvia adverteix el net del
jugador malvat: «First these
evil spirits charm their victims
by the sweetness of their
songs, then they strangle
and devour them, but your
principle enemy will be the
great gambler who has never
been beaten in his game
and who lives beyond the
realm of darkness.» (1984: 4)
Nanabozho esbrina que el gran
jugador fa els mateixos jocs
d’apostes que el jugador de
Bearheart, però Nanabozho,
per fi, recupera sa mare, és a
dir, la terra.
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prefereixen deixar el «word paradise», on el logos i l’aspiració
d’exactitud regnen, més que el mythos, que insisteix en el caràcter
juganer del llenguatge (1990: 163). A més, Jean-François Lyotard
manté que el llenguatge científic és igual que la creació d’alguns
jocs de llenguatge, o altres tipus de coneixements, encara que amb
regles diferents. Posar massa èmfasi en els paradigmes científics
i avaluar altres camps de coneixement a partir de les regles
científiques, segons Lyotard, ha estat la causa de l’imperialisme
cultural durant els darrers segles (1984: 26-27). En altres paraules,
el discurs científic és tan juganer i metafòric com altres maneres
narratives; la diferència és que el primer no en reconeix l’interès. De
fet, Vizenor aplica l’argot i els mètodes científics a una situació molt
poc probable per parodiar les pretensions científiques d’imparcialitat
i per revelar com funcionen els paradigmes del mètode en complicitat
amb l’autoritat. És més, com suggereix un dels sociòlegs del «word
hospital», l’avenç científic augmenta a costa de la devastació de
persones i cultures marginades. Afirma que el govern financia les
investigacions i, irònicament, construeix dos dels hospitals de la
paraula sobre les runes del Ministeri d’Afers Indis. El sociòleg explica
als pelegrins:

El «word hospital» que propaga i fomenta «word wars» es construeix
sobre les runes del Ministeri d’Afers Indis. En altres paraules, Vizenor
divulga al·legòricament les promeses falses d’aquests instituts i
fundacions, que reclamen el suport a la causa dels indis americans.
Vizenor afegeix mites, contes de fades i històries fantàstiques a la
seva diatriba al·legòrica de la vida moderna, que, segons Hegerfeldt,
és una tècnica per «expressing a truth too painful to tell directly»
(2005: 193). Vizenor incorpora el mite i la màgia per dibuixar una
imatge del futur i per fer un viatge per sota de la línia de la memòria.
El personatge del jugador malvat, el qual Vizenor va prendre
prestat del mateix personatge de la mitologia Chippewa, encarna
la crida elaborada del capitalisme.1 El personatge mític del jugador
malvat —que apareix aquesta vegada a Bearheart, una narrativa
doblement postmoderna i postcolonial— és l’epítom de la manca de
sentit moderna. La seva mare de lloguer el segresta quan estava
jugant en un centre comercial i, com era d’esperar, la seva mare
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Vizenor recorda el passat a la ficció; tanmateix, no ho fa amb
recança. Cap al final de Bearheart, fa servir el realisme màgic per
recordar els lectors els tràgics records dels assaigs de la cacera de
bruixes i la premissa falsa en què es basava el somni americà. Quan
els pelegrins s’embarquen en el «freedom train to Santa Fe», que
alguns anomenen irònicament pensionistes pantribals, els porten a
una ciutat fantasma on els obliguen a treballar. Com explica Proude
Cederfair, a l’estil dels seus ancestres puritans, els pensionistes
pantribals «founded our new nation [..] and enforced high moral
and ethical codes [..] Sorcerers and shamans and witches will be
punished for their crimes» (1990: 224). En el així anomenat viatge
promès, els membres de la caravana han de fer acte de presència
en un jutjat perquè els escoltin els governadors. Els governadors
«ordered an inquisition into witchcraft and shamanism» i els pelegrins
«were questioned, suspicions were confirmed, and charges of evil
and diabolism were brought against the pilgrims» (1990: 225).
Porten els pelegrins d’un en un a la sala d’inquisició. Empresonats
en una habitació d’adob, la resta dels pelegrins, mentre beuen
«vision vine» que porta Bigfoot, es transformen en gralles de broma
i s’escapoleixen de la presó. Però abans d’escapar-se’n, mentre
tenen la forma de les gralles,
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natural no s’adona de la desaparició fins unes hores més tard, quan
ja és lluny del centre comercial. Va viure amb altres nens adoptats
en una furgoneta que conduïa la seva mare adoptiva i a ell i als
seus germans no se’ls demana que respectin cap codi moral i se’ls
permet fer el que desitgin, fins i tot practicar l’incest i la violència.
Més tard a la vida, el jugador malvat expandeix un imperi de benzina
i reclama que ell posseeix la benzina, la qual cosa simbolitza l’esperit
de Bearheart. No obstant això, quan Proude Cederfair li guanya
l’aposta, el jugador promet tractar de ser fútil i vacu. Per tant, la
novel·la de Vizenor, en cert sentit, és una al·legoria secular que
anticipa el destí del capitalisme.

moving through the time of six generations the twelve clown crows
were in the palace when the first wooded floors were laid in some of the
rooms ... Figured calico covered the whitewashed walls ... The old vigas
were replaced when a portion of the earthen roof dropped ... Governor
Don Juan Francisco Trevino was discussing the charges against tribal
sorcerers and idolaters ... Tribal people liberated the prisoners and
spared the governor ... The twelve crows did not hear the governor tell
that four tribal people had been hanged for their terminal creeds ... The
twelve crows watched the flag of the United States unfurl for the first
time in Santa Fe right now from the plaza benches on August 18, 1846.
(1990: 234)

Vizenor fa que els seus personatges viatgen cap enrere en el temps
per ser testimonis d’una escena històrica real de l’any 1675 a Santa
Fe, quan el governador Juan Francisco Trevino, un colonitzador
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3. Entrada al quart món com a ossos; transformacions
enganyoses a Bearheart
Les narratives dels indis americans presentades a Bearheart amb
freqüència expliquen transformacions estrafolàries d’éssers humans
en animals i nens nascuts de l’apariament d’animals i humans. A
més, Vizenor descriu de forma repetida les estranyes metamorfosis i
la pràctica d’apariaments insòlits de forma minuciosa. Rigel-Cellard
sosté que la funció clàssica de la metamorfosi és representar
la dualitat de la fragmentació de la identitat, però en la narrativa
nadiua, només els resultats d’aquestes transformacions i còpules
té importància (1997: 102). És a dir, sovint expliquen com neix el
món i com comencen a existir diverses criatures. Vizenor ajusta més
a fons les transformacions metamòrfiques en la narrativa moderna
dels pelegrins. Rigel-Cellard assegura que els tipus de metamorfosis
presents en la ficció de Vizenor pretenen simplement distreure
els lectors. Segons ella, no totes les transformacions Chippewa
tenen una «serious didactic function» i, per tant, la majoria de les
transformacions a Bearheart són gratuïtes i juganeres (1997:102).
Al contrari de l’argument de Rigel-Cellard, els canvis de forma de
Bearheart es poden explicar mitjançant la idea de la supervivència,
que té el millor exemple en el personatge del xarlatà. Com hem
esmentat més amunt, una de les característiques fonamentals dels
xarlatans nadius és que s’adapten als canvis socials per tal de
sobreviure i resistir-se a la cultura dominant. Per tant, les màscares i
les disfresses, com les que es fan servir a Bearheart, tenen un paper
fonamental per definir les característiques d’un xarlatà.

NOTES
2 | Aquestes línies fan
referència a un moment
històric en què la sequera feia
estralls a Santa Fe de Nuevo
México (l’actual New Mexico),
la gana s’havia expandit entre
els indis Pueblo i els apatxes
van atacar els indis cada
cop amb més freqüència. En
aquest moment, el governador
espanyol Juan Francisco
Trevino va acusar quaranta-set
bruixots dels pueblo a Santa
Fe per bruixeria i va ordenarne l’arrest. Tres d’ells van ser
penjats, un altre es va suïcidar
i la resta van ser fustigats
públicament i sentenciats a
presó. En sentir les notícies,
els líders dels pueblo van anar
a Santa Fe i van forçar Juan
Francisco Trevino a alliberar
els presoners. Aquest i altres
esdeveniments van posar
les bases d’una revolta de la
majoria dels indis pueblo contra
els espanyols en les regions
en què els pueblo van guanyar,
encara que els espanyols
van tornar a reconquerir-les
dotze anys més tard. El domini
espanyol sobre la terra no va
acabar fins que un general
de l’exèrcit americà, Stephen
Watts Kearny, va ocupar Santa
Fe i va hissar la bandera
americana a la plaça, el 18
d’agost de 1846, i, finalment,
Mèxic va signar el Tractat de
Guadalupe Hidalgo l’any 1848,
en què cedia New Mexico
i Califòrnia als Estats Units
(Pike, 2004: 440).
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espanyol, va acusar quaranta-set nigromants de bruixeria i els va
sentenciar a tots ells a mort. El passatge esmentat anteriorment
també fa referència al general de l’exèrcit americà Stephen Watts
Kearny, que va ocupar Santa Fe i va aixecar la bandera d’Estats
Units al lloc, el 18 d’agost de 1846.2 Després d’aquesta visionària
visita al passat de la seva nació (mancada de qualsevol tipus de
recança) i una revisió dels terribles incidents de la cacera de bruixes
i la conquesta de Mèxic, troben una via de sortida de la presó d’adob
i s’escapen. En creure que els “living holds the foolishness of the
past» (1990: 218), la novel·la de Vizenor traça de forma intel·ligent
les misèries que porta la colonització i adverteix del resultat en el
futur.

Per supervivència, el xarlatà ha de canviar entre diversos sistemes
de pensament. Els ginys emmascaradors ajuden a materialitzar
aquesta funció. Els personatges dels xarlatans canvien de forma,
però no perden la identitat (Shakleton, 2001: 72). El xarlatà és un
personatge metamòrfic que es canvia les disfresses i produeix “a
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La qualitat mítica associada als xarlatans és comparable amb la
situació dels pelegrins que es posen metamàscares a Bearheart.
Dos dels pelegrins de Bearheart, en concret l’estoic Proude Cederfair
i el vulgar Bigfoot, representen dos aspectes diferents del xarlatà
nadiu: un «culture hero and [a] clownish menace to the community»
(2001: 72). No obstant això, és gairebé impossible excloure el
metamòrfic Bishop Parsamio amb les seves tres màscares, i Pio, qui
vesteix metamàscares de dones per ocultar la identitat, de la llista de
xarlatans de Bearheart.
Però el més important és Proude Cederfair, un xaman, un fetiller
i un xarlatà que connecta amb la natura i els animals. «The cedar
became his source of personal power», ens explica el narrador, «He
dreamed trees and leaned in the wind with the cedar. In the winter he
stood outside alone drawing his arms around his trunk under snow.
He spoke with the trees. He became the cedar wood» (1990: 7);
«He roared like a bear [...] He understood the language of cedar
and learned to trust the voices of the crows. He became the rhythm
of cedar trees and birds. Silence and language of animals gave him
power (1990: 17). A més, el narrador subratlla que Proude «would be
a clown [...] a compassionate trickster for the afternoon, a bear from
the cedar» (1990: 20).
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confluence of narratives” i, com Shackleton observa: «Perhaps
nowhere else in the world are they so significant to a people’s sense
of self and identity—their past, present, and imagined future—as they
are among Native North Americans» (2001: 82). Els indis americans
estan presumiblement més orgullosos d’incorporar els xarlatans a
les seves narratives que altres minories ètniques. Això, de fet, uneix
diverses comunitats d’indis americans.

Tanmateix, quan Proude es converteix en un ós per entrar al “fourth
world”, ja no és un xarlatà. Malgrat que és un xarlatà, Bigfoot no
pot trobar l’entrada del quart món. Vizenor sembla suggerir que
als xarlatans no se’ls permet entrar al mític quart món. Això passa
perquè els xarlatans són essencialment figures liminars i, com
explica Jalalzai, fluctuarien entre dos sistemes d’oposats perquè
no podrien funcionar en un sistema estàtic com l’utòpic quart món
(Winter, 1999: 29). Un personatge de xarlatà, força semblant a una
narrativa postmoderna, emprant el terme de Lyotard, manifesta
«incredulity towards metanarratives» (1984: xxiv). De manera
semblant a narratives postmodernes, els xarlatans de Bearheart
comparteixen la manca de respecte per metanarratives que Gerald
Vizenor qualifica com a «terminal creeds».
Elizabeth Blair ressalta que no tan sols els personatges de Vizenor,
sinó també el text, és a dir Bearheart, fan ostentació de les qualitats
dels xarlatans. Com els xarlatans que tracten de guarir els mals
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A més d’aquestes qualitats metamòrfiques, un xarlatà, emfasitza
Vizenour, té un sentit de l’humor poderós i, sovint, indecent. Assenyala
que «trickster stories heal the heart by native irony, humor, and by
the images of survivance and sovereignty» (2009: 229). «Life is
humor», segueix defensant la via ensarronadora de la representació
i transformació, «life always has mysteries, beauty, chaos, elements
of theatre, comedy, tragedy, and the tease of a trickster. My art is
about life» (2009: 229).
Tanmateix, la metamorfosi convida a interpretacions diverses en
contextos distints. Quan la narrativa kafkiana empra l’artefacte de
la metamorfosi, amb tota probabilitat, tracta de reflectir l’alienació
de l’home modern. Per contra, Toni Morrison ressuscita un nen
mort metamorfosejat com Beloved, amb l’esperança de subratllar
les doloroses memòries de l’esclavatge. A més, Angel Asturias, com
observa Christopher Warnes, utilitza la metamorfosi a Men of Maize
com una metonímia per explicar un segment de creences culturals
(2009: 15). No obstant això, Gerald Vizenor ressalta el caràcter
juganer de la metamorfosi, no perquè els lectors obtinguin un plaer
transitori, sinó per mostrar i materialitzar els intents psicològics dels
xarlatans per sobreviure i evitar ser destruïts sota el domini de la
sobirania cultural no nadiua.
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tradicionals de la comunitat, «in trickster text, words heal by refusing to
take themselves seriously» (1995: 88). Amb el seu humor, Bearheart
influeix en les emocions dels lectors molt més que en el seu intel·lecte.
Encara que el joc de paraules, la imatgeria grotesca i fantàstica, les
acciones violentes anòmales i les explicacions gratuïtes de trobades
sexuals semblen supèrflues en la unitat orgànica del text, tenen a
veure amb allò que Blair anomena «text as trickster». En general,
la narrativa dels xarlatans commou la imaginació dels lectors en
soscavar, reptar, divulgar i desconstruir nocions i idees fossilitzades,
així com la presumpció que el llenguatge és estàtic i unidimensional.
En conseqüència, McClure proposa que la noció de discurs del
xarlatà de Vizenor s’ha d’analitzar dins del discurs lingüístic (1997:
51). Sobretot, es refereix a la manera que tenen els personatges
d’emprar el llenguatge per desestabilitzar el discurs dominant. De
fet, Vizenor, fa servir els xarlatans com a personatges de ficció i com
a tècniques textuals formals per (des)educar els lectors mitjançant la
sacsejada de les perspectives normalitzades.

Una bon nombre de crítics sostenen que un dels papers principals
de la metamorfosi és representar les identitats múltiples i fluïdes
del món postcolonial. Les metamorfosis incorporades al realisme
màgic reflecteixen les fronteres absolutament poroses de la natura.
Aquests crítics distingeixen entre dos tipus diferents d’identitat, com
es reflecteix en el realisme màgic: «Either there is a proliferation of
selves within one single identity, or else readers witness an individual
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A més, la metamorfosi a Bearheart és un fenomen voluntari i festiu.
Al contrari de Samsa, que es metamorfoseja involuntàriament en un
cuc a Metamorphosis de Kafka, Vizenor no tan sols celebra la mateixa
natura de la metamorfosi, sinó que també permet que els personatges
de Bearheart decideixen quina metamàscara es posaran i quan es
convertiran en animal o planta. Tanmateix, les metamàscares a
Bearheart no canvien les qualitats internes dels personatges que
se les posen. Senzillament, ajuden els personatges primer a ocultar
la seva veritable identitat (per exemple, quan els pelegrins han
d’entrar als restaurant dels feixistes per segon cop). Han d’ocultar
la identitat, i Matchi Makwa, Pio i Bishop Parasimo es posen les tres
metamàscares de forma aleatòria (1990: 179). També, després de la
mort de Bishop Parasimo, Pio hereta les tres metamàscares, totes
les quals tenen forma de dona. Molt ràpidament, un cop se les posa,
Pio ja no se sent incòmode amb els seus trets facials, que varien
entre els d’una dona i els d’un home. Les metamàscares «give him
a good feeling about himself ... herself, she is much more interesting
now with the metamasks. She talks all the time [...]» (1990: 226).
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becoming ‘the other’ she was looking at [...]» (Benito, Manzanas
and Simal 2009: 165). Bearheart, segons la seva definició, s’inclou
en la primera categoria. Les metamàscares de Bishop Parasimo
simbolitzen la seva triple identitat. Sempre que ell o els altres pelegrins
es posen alguna de les tres metamàscares, el narrador s’hi refereix
pel nom de la metamàscara, mentre que mantenen les creences que
tenien abans de posar-se-les. Matchi Makwa és un bon exemple.
Estava enamorat abans de posar-se la metamàscara d’una dona,
fins i tot quan Matchi Makwa s’ha de posar la metamàscara de la
princesa Gallroad per salvar les bruixes, encara se sent el mateix
sexualment, malgrat que el narrador empri el pronom femení per
referir-se a Matchi Makwa. «Obsessed with her [Matchi Makwa’s]
lust,» explica Bearheart, «She ran into the kitchen past the waiter
and returned to the table with a sharp knife which she used to shave
the hair from her crotch [...] breathless she [Matchi Makwa] turns her
p... into her warmth evil» (Vizenor, 1990: 180). El mateix és cert per
a tots els homes que es posen metamàscares femenines. El pronom
canvia a femení per a tots ells, però la identitat segueix igual.

No obstant això, algunes vegades, Vizenor introdueix personatges
metamòrfics per crear una al·legoria sobre la depriment situació de
la humanitat. Els pelegrins en el seu camí interestatal es troben amb
una processó d’esgarriats i arnes. Amb això, Vizenor mostra els
terribles efectes de les substàncies químiques en l’ésser humà i es
plany de les ales artificials (de la imaginació i de l’esperança) que la
gent s’agencia per oblidar-ne les misèries. Explica Bigfoot que els
esgarriats «never developed past the memories of fish and animals
in our human past...less than whole less than human.» Doctor Wilde
continua dient que els «Cripples are cripples from the chemicals their
159

En conseqüència, Gerald Vizenor adopta l’estratègia de la
metamorfosi per assolir tres objectius diferents: primer per demostrar
metonímicament la interconnexió de l’home amb la natura de la
cosmologia índia; en segon lloc, per mostrar simbòlicament el camí
que han de prendre els indis americans perquè sobrevisqui la seva
cultura, com es mostra en el caràcter dels xarlatans; i en tercer lloc,
per descriure metafòricament la visió falsa i la imperfecció de la
humanitat que els ha portat a acollir les creences terminals.
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parents and grandparents drank and smoked and ate» (1990: 147).
D’altra banda, els cucs són cucs «to survive and escape [their] lives»
a través de la «imagination and visions» (1990: 149). En aquesta
secció, Vizenor empra allò torçat i allò transformat per simbolitzar
les persones imperfectes empresonades en les seves creences
finalistes. «We become our memories and what we believe,» diu
Proude, «we become the terminal creeds we speak. Our words
limit the animals we would become...soaring through words from
memories and vision. We are all incomplete...imperfect. Lost limbs
and lost visions stand with the same phantoms» (1990: 147).
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