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Editorial
En un país on tothom té la sort de poder llegir Borges en versió original (que després 

ho faci o no, ja és una altra qüestió), té cap sentit proposar-ne traduccions al català? 
Per què el cervantista mallorquí Josep Maria Casasayas va dedicar gairebé cinquanta anys 
de la seva vida a traduir El Quixot al català? Són preguntes que, dirigides a qui s’identifica 
amb equilibristes que caminen sobre una corda a desenes de metres d’alçada sense cap altre 
objectiu (gens menor) que arribar a l’altra banda, han de ser rebudes amb molt interès. A 
El funàmbul creiem que no es pot dubtar de la importància de trobar —i dins de la nostra 
modèstia, oferir— traduïts al català textos de grans (i de no tan grans) escriptors de la 
llengua castellana. Traduir del castellà al català no és intrínsecament diferent de fer-ho des 
de qualsevol altra llengua. Traduir Borges al català enriqueix, alhora, la llengua catalana i 
l’obra d’aquest extraordinari escriptor argentí. Estem segurs que ell mateix —interessat com 
estava, per exemple, per l’estudi de l’anglès antic i, allunyat, doncs, de qualsevol mena d’uti-
litarisme— ho consideraria un honor i una contribució més a aquella biblioteca universal 
seva que ha fet somniar tants lectors.

 Més enllà de les realitats sociolingüístiques de cada país (sempre passatgeres i molt 
sovint sotmeses a condicionants extralingüístics), les llengües (totes) continuen sent el tre-
sor més valuós que tenim. 

 El número dos de El funàmbul —com l’anterior i els següents— inclou algunes tra-
duccions de textos escrits originàriament en castellà. No se’ns acut cap altra manera millor 
de retre’ls homenatge. 

funàmbul
[1864; del ll. funambŭlus, comp. de funis ‘corda’ i ambulare ‘caminar’]

Escriure, ara, únicament per fer saber que un dia vaig deixar d’existir; que tot, a sobre meu i 
al meu voltant, es va tornar blau, immensa extensió buida per al vol de l’àliga, les ales pode-
roses de la qual, quan baten, repeteixen fins a l’infinit els gestos de l’adéu al món.

Sí, únicament per confirmar que vaig deixar d’existir el dia que l’ocell rapaç va ocupar sol 
l’espai de la meva vida i del llibre, per regnar-hi com a senyor i devorar el que, una vegada 
més, intentava de néixer dins meu i que jo provava d’expressar. 

El llibre és inútil quan el mot no té esperança.
 

Edmond Jabès. Le Livre de l ’Hospitalité.
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Conversa al club, 1778
JAMES BOSWELL

El divendres 3 d’abril vaig sopar amb ell a 
Londres, en companyia de diversos ho-

mes eminents, els noms dels quals no revela-
ré, tot i que n’indicaré les intervencions en la 
conversa per mitjà de lletres diferents.
F.1 «He estat mirant-me el famós gos de 
marbre que pertany a Mr. Jennings,2 una an-
tiguitat valorada en mil guinees; es diu que 
era el gos d’Alcibíades.»
Johnson. «Deu tenir la cua retallada. Aques-
ta era la marca del gos d’Alcibíades.»3

E.4 «Mil guinees! No hi ha cap representa-
ció de cap animal que les valgui. A aquest 
pas un gos mort aviat serà fins i tot més va-
luós que un lleó viu.»
Johnson. «Senyor, el que s’aprecia tant no 
és el valor de la peça, sinó l’habilitat a l’hora 
de fer-la. Tot allò que engrandeix l’esfera del 
poder humà i que ensenya a l’home que pot 
fer el que creia que no podia fer és valuós. 
El primer home que va sostenir una palleta 
sobre el nas; Johnston5 que va cavalcar so-
bre tres cavalls alhora; ras i curt, tots aquests 
homes es mereixen l’aplaudiment de la hu-
manitat, no pas per la utilitat del que van fer, 
sinó per la destresa que van exhibir.»
Boswell. «Tanmateix, no convé una mala 
aplicació del temps i de la diligència. Addi-
son, en un dels seus Spectators,6 elogia el seny 
d’un rei que, com a recompensa pertinent a 
un home que després de perseverar molt 
havia dominat l’art de llançar grans d’ordi a 
través de l’ull d’una agulla, li va donar una 
faneca d’ordi.»
Johnson. «Devia ser un rei escocès, que allà 
no n’hi ha gaire, d’ordi.»

F. «Una de les figures més destacables i 
antigues d’un animal és el porc senglar de 
Florència.»
Johnson. «El primer porc senglar de marbre 
ben fet s’hauria de preservar com un prodi-
gi. Quan els homes assoleixen l’habilitat de 
reproduir porcs senglars com cal, aleshores 
l’obra ja no és tan valuosa, tot i que s’haurien 
de conservar com a exemples, i com una ga-
rantia que asseguri la restauració de l’art, si 
aquest es perdés.» [...]
E. «A partir de la meva experiència —i en 
tinc molta— he après a tenir un concepte 
més bo sobre la humanitat.»
Johnson. «Per l’experiència que tinc, trobo 
que l’ésser humà és més dolent en intercan-
vis comercials, està més disposat a fer tram-
pes del que em pensava; però també està més 
disposat a fer el bé a altri del que m’hauria 
imaginat.»
J.7 «Menys just i més benèfic.»
Johnson.«I realment és meravellós, si tenim 
en compte la quantitat d’atenció que els ho-
mes necessiten per a cuidar-se a si mateixos 
i protegir-se dels mals que els pressionen; és 
meravellós quantes coses fan per als altres. 
Tal com es diu del més gran mentider, que 
diu més veritats que no pas mentides, es pot 
dir de l’home més dolent, que fa més el bé 
que no pas el mal.»
Boswell. «Potser per experiència podem 
trobar que els homes són més feliços del que 
suposem.»
Johnson. «No, senyor; com més indaguem 
trobarem que els homes són menys feliços.»
P.8 «Respecte a això de creure que els ho-

1 Lord Upper Ossory. El nom de la seva família era Fitzpatrick.  /  2 Henry C. Jennings, col·leccionista 
d’antiguitats.   /  3 Segons les Vides de Plutarc, Alcibíades tenia un gos valuós al qual va tallar la cua.  /  4 Edmund 
Burke.  /  5 Un irlandès que el 1762 es va fer famós a Londres per les seves gestes enfilat a cavall. 
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mes són més bons o més dolents a partir de 
l’experiència, alguns no estaran satisfets fins 
que no hagin demostrat que la gent és com 
ells es pensen. Sir Godfrey Kellner9 ens va 
explicar una història molt bona que demos-
tra el seu caràcter just com a jutge de pau. 
Un home li va portar el seu servent, el qual 
acusava d’haver-li robat diners; però quan es 
va demostrar que l’amo havia deixat els di-
ners expressament a l’abast del servent per 
tal de temptar la seva honestedat, Sir God-
frey va enviar l’amo a la presó.»
Johnson. «No n’hi ha prou de resistir la 

temptació un cop per demostrar que algú 
sigui honest. Si un servent, de fet, resistís 
la temptació contínua de trobar monedes 
al costat de la finestra, com molta gent les 
hi deixa, tot i saber que el seu amo no sap 
quants diners hi ha, demostraria fortament 
la seva honestedat. Però ningú no té dret de 
posar a prova algú altre d’aquesta manera. 
Sabeu, humanament parlant, que hi ha un 
cert grau de temptació que depassa qualse-
vol virtut. Així, doncs, si acostes la temptació 
a un home, li fas mal; i, si hi cau, en compar-
teixes la culpa.»

JAMES BOSWELL (Edimburg, 1740 - Londres, 1795) fou advocat i escriptor. És conegut, sobre-
tot, per ser l’autor de la biografia de Samuel Johnson, considerada una de les més importants de la 
història d’aquest gènere. La seva obra completa no es va publicar fins al segle xx i inclou un seguit de 
llibres de viatges molt interessants. Era membre de The Club, on participava en tertúlies amb Johnson 
mateix, els escriptors Oliver Goldsmith i Thomas Sheridan, el pintor Joshua Reynolds i el polític 
Edmund Burke. No se n’ha traduït mai res al català.

6 Diari que contenia assaigs i notícies i que es va publicar a Londres del 1711 al 1712. Hi escrivien dos assagistes 
anglesos famosos: Richard Steele i Joseph Addison.   /  7 Probablement Sir Joshua Reynolds. 
8 Probablement Edward Gibbon (1737-1794), historiador famós, conegut sobretot pel seu History of the Decline 
and Fall of the Roman Empire.  /  9 Godfrey Kellner (1646-1723), pintor de retrats famós de l’època de Carles ii.
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Per què escrivim?
A la seva Setena Carta, Plató afirma que 

no té cap mena de sentit expressar opi-
nions filosòfiques en un llenguatge immuta-
ble com és l’escriptura perquè, segons ell, la 
fixació del pensament —que intrínsecament 
és flexible i mutant— va contra l’essència de 
la filosofia. Tanmateix, Plató expressa tot 
això escrivint. Precisament la congelació de 
les seves paraules i les de molts altres és el 
que ha permès, i esperem que continuï per-
metent, sotmetre el pensament a una anàlisi 
constant, contínua i concentrada. Sense es-
criptura no hi pot haver revisió ni, per tant, 
crítica. A Divertim-nos fins a morir. El discurs 
públic a l ’època del show-businness, Neil Post-
man escriu: «A la gent com nosaltres no ens 
sembla pas que l’escriptura tingui res de me-
ravellós, però els nostres antropòlegs saben 
com els sembla d’estrany i màgic als pobles 
purament orals: una conversa amb ningú i 
alhora amb tothom. Què hi ha de més es-
trany que el silenci que hom troba en fer-
li una pregunta a un text? Què pot ser més 
enigmàtic metafísicament que adreçar-se a 
un públic invisible, que és el que fa tot es-
criptor de llibres? I corregir-se perquè hom 

sap que un lector desconegut ho trobarà ma-
lament o no ho entendrà?». 

 L’abril de 1958 Roman Jakobson 
va llegir «Lingüística i poètica» en una con-
ferència que es va celebrar a la Universitat 
d’Indiana. Va ser el primer cop que el teòric 
rus distingia les sis famoses funcions del 
llenguatge. Tot i que va dedicar la seva in-
tervenció gairebé del tot a la funció poèti-
ca, va introduir i explicar, també, la funció 
metalingüística, que va definir com la que fa 
servir el llenguatge per parlar del llenguatge 
mateix. És la que, més de dos mil tres-cents 
anys abans, ja feia servir Plató. 

 En aquest monogràfic troba-
reu escriptors que reflexionen sobre l’acte 
d’escriure i ho fan, és clar, escrivint. Alguns, 
fins i tot, transformen aquestes reflexions en 
consells. Podríem dir que fan metalingüísti-
ca de la literatura. No sabem si la pregunta 
que encapçala aquest monogràfic té respos-
ta, però, si en té, l’haurem de llegir o escriure 
en algun lloc. 
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Al lector
MICHEL DE MONTAIGNE

Ací tens, lector, un llibre de bona fe. Des 
de l’inici t’adverteix que no m’hi he 

proposat cap altre fi que no siga domèstic 
i privat. No he tingut en compte cap consi-
deració sobre el teu servei, ni sobre la meua 
glòria. Les meues forces no són capaces 
d’un tal disseny. L’he consagrat a la como-
ditat particular dels meus parents i amics, de 
manera que, quan m’hagen perdut (fet que 
prompte els succeirà), hi puguen retrobar al-
guns trets de les meues condicions i humors, 
i així nodriran més íntegrament i vivament 
el coneixement que han tingut de mi. Si ha-
guera buscat el favor del món, m’hauria en-
galanat millor i m’hauria presentat amb una 
conducta estudiada. Vull que se m’hi veja en 

el meu costat simple, natural i ordinari, sen-
se contenció i artifici: perquè sóc jo que em 
pinte. Els meus defectes s’hi llegiran de viu 
en viu, com també la meua forma natural de 
ser, tant com el respecte públic me l’ha per-
mesa. Si haguera estat entre aquelles nacions 
que, segons diuen, encara viuen sota la dol-
ça llibertat de les primeres lleis de la natura, 
t’assegure que de gust m’hi hauria pintat tot 
sencer, i tot nu. Així, lector, jo mateix sóc la 
matèria del meu llibre: no és cap raó perquè 
esmerces el teu lleure en un assumpte tan 
frívol i va. Adéu, doncs; de Montaigne es-
tant, aquest primer de març de 1580.

Traducció de Vicent Alonso

MICHEL DE MONTAIGNE (1533-1592), pensador i polític francès renaixentista. El 1571 es 
retira de la vida pública per dedicar-se gairebé exclusivament a l’escriptura dels Assaigs. La seva influ-
ència posterior és incalculable. El seu pensament escèptic i relativista i el continu qüestionament del 
jo, fan que, a ulls de molts estudiosos, Montaigne sigui el primer escriptor modern. En català tenim 
els tres volums d’assaigs des del 2008.

VICENT ALONSO (Godella, L’Horta, 1948) és llicenciat en filosofia i doctor en filologia catalana. 
Ha estat professor de filologia catalana a la Universitat de València. És poeta, assagista i traductor. 
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Per què escrivim?
PRIMO LEVI

Passa sovint que un lector —habitual-
ment un de jove— demana a un es-

criptor, amb tota la simplicitat, per què ha 
escrit cert llibre o per què l’ha escrit així, o 
també, més generalment, per què escrivim i 
per què els escriptors escriuen. No és fàcil 
de respondre aquesta darrera pregunta, que 
conté les altres: un escriptor no sempre és 
conscient dels motius que el duen a escriu-
re, no sempre l’hi empeny un sol motiu, no 
sempre aquests mateixos motius són darrere 
de l’inici i del final de l’obra en qüestió. Em 
sembla que es podrien configurar, pel cap 
baix, nou motivacions i miraré de descriure-
les; ara bé, el lector, sigui de l’ofici o no, no 
tindrà dificultats per a descobrir-ne d’altres. 
Per què, doncs, escrivim?

1) Perquè en sentim l’impuls i la necessitat. 
Aquesta és, en primer terme, la motivació 
més desinteressada. L’autor que escriu per-
què alguna cosa o algú li ho dicta dins seu 
no persegueix cap fi; la seva feina potser li 
dóna fama i glòria, però seran un afegit, un 
benefici adjunt no desitjat conscientment: 
un subproducte, en conclusió. Naturalment, 
el cas que acabo de perfilar és extrem, teòric, 
asimptòtic; i dubto que mai cap escriptor 
—o en general artista— hagi tingut un cor 
tan pur. Així és com els romàntics es veien 
a si mateixos; no debades, creiem reconèixer 
aquests exemples entre els grans autors del 
passat, dels quals sabem poc (i que per tant 
són més fàcils d’idealitzar). Pel mateix mo-
tiu les muntanyes, de lluny, ens semblen to-
tes d’un sol color, que sovint es confon amb 
el del cel.

2) Per divertir o divertir-se. Afortunada-
ment, les dues variants coincideixen gairebé 
sempre: és rar que qui escrigui per divertir el 
seu públic no es diverteixi escrivint, i és rar 
que qui senti plaer en l’escriptura no trans-
meti al lector si més no una mica de la seva 
diversió. A diferència del cas anterior, exis-
teixen els animadors purs —sovint no són 
escriptors de professió— els quals, aliens (o 
no) a les ambicions literàries, no tenen cer-
teses molestoses ni rigideses dogmàtiques, 
són lleugers i transparents com nens, lúcids 
i savis com qui ha viscut molt de temps i 
no pas en va. El primer nom que em ve al 
cap és el de Lewis Carroll, el degà tímid i 
matemàtic de vida irreprotxable que ha fas-
cinat sis generacions amb les aventures de la 
seva Alícia, primer al país de les meravelles 
i després darrere del mirall. La confirmació 
del seu geni afable és en el reconeixement 
que després de més d’un segle de vida re-
ben els seus llibres, no tan sols entre els in-
fants —als quals idealment dedicava la seva 
obra—, sinó entre els lògics i psicoanalistes, 
que continuen descobrint significats sempre 
nous en les seves pàgines. És probable que 
aquest èxit mai interromput dels seus llibres 
es degui al fet que no passen res de contra-
ban: ni lliçons de moral ni esforços didàctics.

3) Per ensenyar alguna cosa a algú. Fer-
ho, i fer-ho bé, pot ser valuós per al lector, 
però cal que els pactes siguin clars. A ban-
da d’excepcions rares, com el Virgili de les 
Geòrgiques, l’intent didàctic corroeix el teixit 
narratiu per sota, el degrada i el contamina: 
el lector ha de trobar el relat que cerca, no 
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pas una lliçó que no desitja.
 
 Però, de fet, les excepcions hi són i 
qui té sang de poeta sap trobar i expressar 
poesia també parlant d’estrelles, àtoms, de 
la criança del bestiar i de l’apicultura. No 
vull escandalitzar ningú recordant aquí La 
scienza in cucina e l ’arte di mangiare bene de 
Pellegrino Artusi, un altre home de cor pur 
que no amaga la boca darrere la mà: no té 
ínfules de literat, estima amb passió l’art de 
la cuina —menystinguda pels hipòcrites i els 
dispèptics—, intenta ensenyar, ho declara, i 
ho fa amb la simplicitat i la claredat de qui 
coneix a fons el seu tema, i arriba espontà-
niament a l’art. 

4) Per millorar el món. Com veieu, ens es-
tem allunyant cada cop més de l’art com a 
fi en si mateix. Aquí val la pena assenyalar 
que les motivacions que discutim tenen ben 
poca rellevància pel que fa al valor de l’obra 
que puguin generar: un llibre pot ser bell, 
seriós, durador i agradable per motius molt 
diferents dels que l’hagin originat. Es poden 
escriure llibres innobles per motius molt 
nobles i, també —però més rarament—, lli-
bres nobles per motius innobles. Tot i això, 
personalment, sento una certa desconfiança 
per qui sap com millorar el món; no sempre, 
però sovint, és un individu tan enamorat del 
seu sistema que esdevé impermeable a la crí-
tica. És desitjable que no posseeixi una vo-
luntat gaire forta, altrament estarà temptat 
de millorar el món mitjançant fets i no tan 
sols paraules: és el que va fer Hitler després 
d’haver escrit Mein Kampf i sovint he pensat 
que molts altres utòpics, si haguessin tingut 
prou energia, haurien desencadenat més 
guerres i altres tràngols.

5) Per transmetre les idees pròpies. Qui es-
criu per aquest motiu representa tan sols 
una variant més reduïda, i per tant menys 
perillosa, del cas precedent. La categoria 

coincideix de fet amb la dels filòsofs, siguin 
genials, mediocres, presumptuosos, amants 
del gènere humà, diletants o bojos.

6) Per alliberar-se d’una angoixa. Escriure és 
sovint l’equivalent de la confessió o del divan 
de Freud. No tinc res contra qui escriu ins-
tat per la tensió: li desitjo que aconsegueixi 
alliberar-se’n així, com em va passar a mi fa 
anys. Ara bé, li demano que s’esforci per fil-
trar la seva angoixa, que no la deixi anar tal 
com és, aspra i bruta, a la cara del qui llegeix: 
altrament, s’arrisca d’encomanar-la als altres 
sense allunyar-la de si mateix.

7) Per fer-se famosos. Crec que tan sols un 
foll podria dedicar-se a escriure per fer-se 
famós i prou; però crec també que cap es-
criptor, ni el més modest, ni el menys pre-
sumptuós —ni tan sols l’angèlic Carroll 
abans esmentat— no ha estat immune a 
aquesta motivació. Tenir fama, llegir sobre 
si mateix als diaris, sentir-ne parlar, és agra-
dable, sens dubte; però poques alegries que 
la vida ofereix costen tanta feina, i poques 
fatigues resulten tan incertes.

8) Per fer-se rics. No entenc per què alguns 
s’indignen o se sorprenen quan s’assabenten 
que Collodi, Balzac i Dostoievski escrivien 
per guanyar diners o per pagar els deutes 
de joc, o per tapar els forats d’iniciatives 
comercials fracassades. Tanmateix, crec que 
escriure per guanyar diners i prou és perillós, 
perquè gairebé sempre condueix a una ma-
nera fàcil d’escriure, massa submisa al gust 
del gran públic i a la moda del moment.

9) Per costum. Aquesta motivació, que és la 
més trista, l’he deixada per al final. No és bo, 
però passa: passa que l’escriptor perd el seu 
combustible, la seva càrrega narrativa, el de-
sig de donar vida i forma a les imatges que 
ha concebut; no concep més imatges; no té 
més desitjos, ni de glòria ni de diners; i escriu 
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igualment, d’esma, per costum, per mantenir 
viva la firma. Que vagi amb compte amb el 
que fa: per aquest camí no anirà gaire lluny, 

acabarà fatalment copiant-se a si mateix. El 
silenci, temporal o definitiu, és més digne.

PRIMO LEVI (Torí, 1919-1987), químic de professió, va ser capturat i deportat a Auschwitz pel fet 
de ser jueu. Va iniciar la seva activitat literària un cop fou alliberat del camp, l’any 1945. Va tenir molts 
problemes per publicar Si això és un home, que amb La treva i Els enfonsats i els salvats conforma una 
trilogia essencial per acostar-se a la Xoà. L’11 d’abril de 1987 es va suïcidar. 
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Consells a un jove escriptor
DANILO KIŠ

Conrea el dubte pel que fa a les ideologies 
regnants i als prínceps. 

Mantén-te allunyat dels prínceps.
Vetlla per no contaminar el teu llenguatge 
amb la parla de les ideologies.
Estigues convençut que ets més fort que els 
generals, però no t’hi mesuris.
No creguis que ets més feble que els gene-
rals, però no t’hi mesuris. 
No creguis en projectes utòpics, excepte en 
els que concebis tu mateix.
Mostra’t tan distant vers els prínceps com 
vers les masses.
Tingues la consciència tranquil·la quant als 
privilegis que et confereix l’ofici d’escriptor.
No confonguis el caràcter funest de la teva 
elecció amb l’opressió de classe.
No t’obsessionis per la urgència històrica 
i no creguis en la metàfora dels trens de la 
història.
No saltis, doncs, dins «els trens de la his-
tòria», ja que tan sols és una metàfora es-
túpida.
Recorda constantment aquesta màxima: 
«Qui assoleix l’objectiu, ha fallat.»
No escriguis reportatges sobre els països que 
hagis visitat com a turista; no escriguis re-
portatges, tu no ets periodista.
No et refiïs de les estadístiques, de les xifres, 
de declaracions públiques: la realitat és el 
que no es veu a ull nu.
No visitis les fàbriques, els kolkhozos, les 
obres: el progrés és el que no es veu a ull nu.

No et dediquis a l’economia, la sociologia, la 
psicoanàlisi.
No t’engresquis amb la filosofia oriental, bu-
disme zen, etc.; tens coses millors a fer.
Sigues conscient que la imaginació és ger-
mana de la mentida i, per tant, perillosa.
No t’associïs amb ningú: l’escriptor està sol.
No creguis els qui diuen que aquest món és 
el pitjor de tots.
No creguis els profetes, perquè tu ets pro-
feta.
No siguis profeta, perquè el dubte és la teva 
arma.
Tingues la consciència tranquil·la: els prín-
ceps no tenen res a veure amb tu, perquè tu 
ets un príncep.
Tingues la consciència tranquil·la: els mi-
ners no tenen res a veure amb tu, perquè tu 
ets un miner.
Sàpigues que allò que no has dit als diaris no 
s’ha perdut per sempre: és torba.
No escriguis per encàrrec.
No apostis sobre l’instant, perquè te’n pe-
nediràs.
No apostis tampoc sobre l’eternitat, perquè 
te’n penediràs.
Estigues descontent de la teva sort, perquè 
tan sols els imbècils estan contents.
No estiguis descontent de la teva sort, per-
què ets un escollit.
No cerquis excuses morals en els qui han 
traït.
Guarda’t de tota «persistència temible».

La primavera de l ’any 1984, l ’escriptor serbi Danilo Kiš va participar en un col·loqui titulat 
«L’escriptor i el poder», que es va celebrar a Atenes. Allà hi va llegir «Consells a un jove escriptor», 
una exhortació dividida en cent sis punts, la immensa majoria dels quals continuen sent vigents 
trenta anys després. Tot plegat és, a més, la poètica personal d’un dels escriptors europeus més im-
portants de la segona meitat del segle xx.
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Guarda’t de les analogies fal·laces.
Creu-te els qui paguen cara llur inconse-
qüència.
No creguis els qui fan pagar cara llur incon-
seqüència.
No preconitzis el relativisme de tots els va-
lors: la jerarquia de valors existeix.
Accepta amb indiferència les recompenses 
que et concedeixin els prínceps; ara bé, no 
facis res per merèixer-les.
Estigues convençut que la llengua en què es-
crius és la millor de totes, perquè no en tens 
cap altra.
Estigues convençut que la llengua en què 
escrius és la pitjor de totes, encara que no la 
canviaries per cap altra.
«Ja que ets tebi, i no fred o calent, estic a 
punt de vomitar-te.» (Apocalipsi 3, 16).
No siguis servil, perquè els prínceps et pren-
drien per criat.
No siguis presumptuós, perquè t’assem-
blaries als criats dels prínceps.
No et deixis convèncer que la teva literatura 
és socialment inútil.
No pensis que la teva literatura sigui «una 
acció útil per a la societat.»
No pensis que ets un membre útil de la so-
cietat.
No et deixis convèncer, però, que ets un 
paràsit de la societat.
Estigues convençut que el teu sonet val més 
que els discursos dels polítics i dels prínceps.
Sàpigues que el teu sonet no pot fer res con-
tra la retòrica dels polítics i dels prínceps.
Tingues en tot la teva opinió pròpia.
No donis la teva opinió en tot.
És a tu a qui menys costen les paraules.
Els teus mots no tenen preu.
No parlis en nom de la teva nació, perquè 
qui ets tu per pretendre representar a ningú, 
tret de a tu mateix!
No siguis pas a l’oposició, perquè tu no ets al 
davant, sinó a sota.
No siguis pas al costat del poder i dels prín-
ceps, perquè tu ets per sobre seu.

Baralla’t contra les injustícies socials, sense 
fer-ne un programa.
Vigila que la lluita contra les injustícies so-
cials no et desviï del teu camí.
Estudia les idees dels altres, després oblida-
les.
No concebis cap programa polític, no con-
cebis cap programa: tu conceps a partir del 
magma i del caos del món.
Guarda’t dels qui et proposen solucions fi-
nals.
No siguis l’escriptor de les minories.
En el moment que una comunitat t’adopta, 
dubta de tu mateix.
No escriguis per al «lector mitjà»: tots els 
lectors són mitjans.
No escriguis per a l’elit; l’elit no existeix: tu 
ets l’elit.
No pensis en la mort, i no oblidis que ets 
mortal.
No creguis en la immortalitat de l’escriptor, 
són bajanades de professors.
No siguis tràgicament seriós, perquè és cò-
mic.
No facis l’histrió, perquè els boiars estan 
acostumats que els distreguin.
No siguis bufó de cort.
No pensis que els escriptors són «la cons-
ciència de la humanitat»; has vist massa crà-
pules.
No et deixis convèncer que no ets res ni nin-
gú: has vist que els prínceps tenen por dels 
poetes.
No vagis a la mort per cap idea i no conven-
cis a ningú de fer-ho.
No siguis covard, i menystén els covards.
No oblidis que l’heroisme es paga car.
No escriguis per les festes i les commemo-
racions.
No escriguis panegírics, perquè te’n penedi-
ries.
No escriguis oracions fúnebres als herois de 
la nació, perquè te’n penediries.
Si no pots dir la veritat, calla.
Guarda’t de les mitges veritats.
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Quan tothom fa festa, no hi ha cap raó per-
què tu també hi prenguis part.
No serveixis els prínceps ni els boiars.
No demanis serveis als prínceps ni als boiars.
No siguis tolerant per educació.
No defensis la veritat a qualsevol preu: «No 
es discuteix amb un imbècil».
No et deixis convèncer que tots tenim raó 
igualment, i que els gustos no es discuteixen.
«Que dos estiguin equivocats no vol pas dir 
que tots dos tinguin raó.» (Popper)
«Admetre que l’altre té raó no ens protegeix 
d’un altre perill: creure que tothom té raó.» 
(Ídem)
No discuteixis amb ignorants sobre coses 
de què senten a parlar per primer cop justa-
ment gràcies a tu.
No tinguis cap missió.
Guarda’t dels qui tenen una missió.
No creguis en el «pensament científic».
No creguis en la intuïció.
Guarda’t del cinisme, incloent-hi el teu.
Evita els llocs comuns ideològics i les cita-
cions.

Tingues el coratge de dir que el poema 
d’Aragon a la glòria de la GPU és una in-
fàmia.
No li cerquis circumstàncies atenuants.
No et deixis convèncer que en la polèmica 
Sartre-Camus tots dos tenien raó.
No creguis en l’escriptura automàtica ni a 
raig: tu aspires a la claredat.
Rebutja les escoles literàries imposades.
Quan mencionin el «realisme socialista», re-
nuncia a qualsevol discussió.
Sobre la qüestió de la literatura compromesa, 
fes muts i a la gàbia: deixa aquest tema als 
professors.
A qui compara els camps de concentració a 
la Santé, engega’l a passeig.
A qui afirma que Kolyma és diferent 
d’Auschwitz, l’engegues al diable.
A qui afirma que a Auschwitz només es van 
exterminar polls i no pas homes, fes-lo fora.
A qui afirma que tot allò representava una 
«necessitat històrica», mateix tractament.
«Segui il carro e lascia dir le genti.» (Dan-il carro e lascia dir le genti.» (Dan-
te).1

DANILO KIŠ va néixer a Subotica (Sèrbia) l’any 1935 i va morir a París el 1989. És un dels narra-
dors i intel·lectuals europeus més importants de la segona meitat del segle xx. També va excel·lir com 
a traductor. La seva obra destaca per la barreja de fonts literàries i de no-ficció. La literatura de Kiš 
remet a Borges, Kafka i Schulz, entre d’altres. En el rerefons dels seus relats sempre hi ha la crítica als 
dos totalitarismes que van arranar el segle passat. Kiš ha estat traduït a més de vint llengües. En català 
tan sols se n’ha publicat Una tomba per a Boris Davidovič, traduït per Simona Škrabec. 

1 El que Dante va escriure a La divina comèdia és «Vien dietro a me e lascia dir le genti.» Kiš perpetua l’error que 
Karl Marx havia comès prèviament al final del pròleg de la primera edició de El capital, on va transformar el vers 
que acabem de citar per «Segui il tuo corso e lascia dir le genti.» (N. del t.)
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1 La passió segons G. H. Barcelona: Editorial Empúries, 2006 (traducció de Núria Prats).

La darrera entrevista a 
Clarice Lispector
JULIO LERNER

Des de la meva sala de redacció de Pa-
norama fins al vestíbul dels estudis he 

de recórrer uns cent cinquanta metres. Estic 
tan aclaparat per la possibilitat d’entrevistar-
la que amb prou feines aconsegueixo 
d’organitzar-me durant aquest trajecte curt. 
Tal vegada podríem parlar sobre A paixão se-
gundo G.H.1 O potser sobre A maçã no escuro 
i Perto do coração selvagem. Miro de recordar 
tot el que Clarice ha escrit. Ho he llegit tot? 
En cinc minuts aconsegueixo un estudi per 
entrevistar-la. És un quart de cinc de la tar-
da; tinc mitja hora i prou. A les cinc entra el 
programa infantil en directe i quinze minuts 
abans hauré de desocupar l’Estudi B. Corro, 
i la pressió del temps ja comença a angoixar-
me abans de veure-la. No podré preparar 
res, ni tan sols podré conversar-hi una mica. 
No podré ni tan sols intentar crear un clima 
adequat per a l’entrevista. Odio la televisió 
brasilera! Solament mitja hora per escoltar 
la Clarice. El personal tècnic ha estat ge-
nerós i s’ha esforçat per aconseguir aques-
ta estona. Miro el rellotge, no aconsegueixo 
centrar-me, corro, miro novament el rellot-
ge. Estic desconcertat, entro al vestíbul dels 
estudis i ja hi veig, deu metres davant meu, 
Clarice, dreta, al costat d’una amiga, perdu-
da enmig del vaivé d’escenaris desmuntats, 
d’aparells diversos i de tècnics que criden i 
fan molt xivarri. 

 M’aturo davant seu, panteixo una 
mica, li allargo la mà i em travessa la mirada 
més desprotegida que un ésser humà pugui 
llançar a un semblant. Clarice és fràgil, és 

tímida, i jo no puc explicar-li que el pro-
blema del temps ha augmentat la meva an-
goixa. Em presenta Olga Borelli (no sap que 
jo sé que és la seva millor amiga), entrem 
i la condueixo al centre del petit estudi. Li 
demano que s’assegui en una butaca de pell 
de tonalitat cafè amb llet. Clarice agafa un 
paquet de cigarretes i una capsa de mistos i 
prou; li acosto un cendrer, els maleïts focus 
s’encenen. Clarice em mira, els tècnics en-
vien el senyal agut de mil cicles pels altaveus. 
La mirada de Clarice m’interroga, disposo 
d’una càmera i prou; la mirada de Clarice 
suplica, l’Olga s’asseu en un racó fosc. Arri-
ba la Míriam, la becària del programa, que 
s’encongeix i no diu res. La calor s’està fent 
insuportable i l’aire condicionat no funcio-
na, és un quart i cinc de cinc, la Clarice mira 
de dir-me alguna cosa, però no li pregunto 
què vol perquè estic preocupat per arreglar 
un problema d’il·luminació. L’escalfor dels 
focus, talment fóssim en un forn, ens envolta 
a tots; a l’estudi devem estar a uns cinquanta 
o seixanta graus; maleïda televisió, beneïda 
televisió del tercer món que em dóna la pos-
sibilitat de ser ara davant d’ella. Clarice em 
mira recelosa, espantada, els seus ulls em de-
manen que la tranquil·litzi...

 «Ok, Julioooo... tot preparat», la veu 
metàl·lica prové dels altaveus. Demano a tot 
l’equip que surtin; director, il·luminador i as-
sistent d’estudi, els dono les gràcies; la Cla-
rice s’adona que ha caigut en una trampa i 
que ja no pot tornar enrere, demano silenci 
total i després d’uns deu segons ressona un 
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«gravaaant»...

 Silenci.

Julio Lerner: Clarice Lispector, d’on ve el cognom Lispector?
Clarice Lispector: És un nom llatí, oi? Li vaig preguntar al meu pare des de quan hi havia 
Lispectors a Ucraïna. Em va dir que des de feia moltes generacions. Suposo que aquest nom 
va anar rodant, rodant, rodant, perdent algunes síl·labes i va anar formant una altra cosa que 
sembla... lis i peito, en llatí. És un nom que, quan vaig escriure el meu primer llibre, Sergio 
Milliet (a mi no em coneixia ningú, és clar) va dir: «Aquesta escriptora de cognom desagra-
dable, certament un pseudònim...» No ho era; era el meu cognom.

Lerner: Vau arribar a conèixer Sergio Milliet personalment?
Lispector: No; mai. Jo vaig publicar el meu llibre i me’n vaig anar del Brasil per viatjar per-
què em vaig casar amb un diplomàtic brasiler, de manera que no vaig conèixer les persones 
que escrivien sobre mi.

Lerner: Clarice, a què es dedicava el vostre pare, professionalment?
Lispector: Representació d’empreses, coses així. I això que realment tenia un do per a les 
coses de l’esperit.

Lerner: Hi ha algú de la família Lispector que arribés a escriure alguna cosa?
Lispector: He sabut darrerament —i m’he endut una gran sorpresa— que la meva mare 
escrivia. No publicava, però escrivia. Tinc una germana —Elisa Lispector— que escriu 
novel·les. I tinc una altra germana, que es diu Tânia Kaufman, que escriu llibres tècnics. 

Lerner: Vau arribar a llegir les coses que la vostra mare escrivia?
Lispector: No; ho vaig saber fa pocs mesos.

Lerner: Però no teníeu manera de...
Lispector: No. Me’n vaig assabentar per mitjà d’una tia: «Saps que la teva mare escrivia un 
diari i poemes?» Em vaig quedar bocabadada...

Lerner: En les rares entrevistes que heu concedit sorgeix, quasi necessàriament, la pregunta de com 
vau començar [a escriure] i quan.
Lispector: Abans dels set anys ja fabulava, ja inventava històries; per exemple en vaig in-
ventar una que no acabava mai. És molt complicada d’explicar, aquella història. Quan vaig 
començar a llegir, vaig començar a escriure, també. Històries petites.

Lerner: Quan la jove, pràcticament adolescent, Clarice Lispector descobreix que la literatura és 
realment el camp de la creació humana que més l ’atrau, té algun objectiu específic o vol escriure i 
prou, sense buscar cap mena de públic?
Lispector: Escriure i prou.

Lerner: Podríeu fer-nos cinc cèntims de la producció literària de l ’adolescent Clarice Lispector?
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Lispector: Caòtica. Intensa. Totalment fora de la realitat de la vida.

Lerner: D’aquell període, recordeu el nom de cap escrit?
Lispector: Bé, vaig escriure diverses coses abans de publicar el meu primer llibre. Escrivia 
per a revistes i diaris, contes... Tenia una timidesa enorme, però era una timidesa agosarada. 
Sóc tímida i agosarada alhora. Arribava allà, a les revistes, i deia: «Tinc un conte, el voleu 
publicar?». Recordo que un cop Raimundo Magalhães Jr va llegir un fragment meu, em va 
mirar i va dir: «De qui ho has copiat, això?» Li vaig dir: «De ningú, és meu». Ell em va dir: 
«Tradueixes?» Li vaig dir: «No». Em va dir: «Aleshores ho publicaré». Sí, ho havia fet jo.

Lerner: On publicàveu?
Lispector: Ai, no me’n recordo... Diaris, revistes...

Lerner: Clarice, a partir de quin moment decidiu d’assumir efectivament la carrera d’escriptora?
Lispector: Mai no l’he assumida. Mai.

Lerner: Per què? 
Lispector: Jo no sóc una professional, escric quan vull i prou. Sóc una amateur i vull conti-
nuar sent-ho. Professional és aquell que té una obligació amb si mateix, l’obligació d’escriure. 
O amb algú altre, amb relació a algú altre. En canvi, jo he decidit de no ser una professio-
nal... per mantenir la meva llibertat. 

Lerner: Produïu amb freqüència o teniu períodes de producció intensa?
Lispector: Tinc períodes de produir intensament i tinc períodes-hiats en què la vida se’m 
fa intolerable.

Lerner: I aquests hiats són llargs?
Lispector: Depèn. Poden ser llargs i hi vegeto o, per salvar-me, em llanço a alguna altra cosa. 
Per exemple, fa poc vaig acabar una novel·la i em vaig quedar mig buida, per això estic fent 
contes per a nens. 

Lerner: Com expliqueu la Clarice Lispector orientada cap a la literatura infantil?
Lispector: Va començar amb el meu fill quan tenia sis anys, o cinc: em va ordenar que li 
escrigués una història. I la hi vaig escriure. Després la vaig guardar i mai més me’n vaig re-
cordar. Fins que em van demanar un llibre infantil. Els vaig dir que no en tenia cap. M’havia 
oblidat totalment d’allò. Era tan poc literatura per a mi, no volia publicar-ho. Era per al meu 
fill. Aleshores me’n vaig recordar: «Bé, en tinc, sí». I ho van publicar. Van publicar tres llibres 
de literatura infantil i ara estic escrivint el quart. 

Lerner: Us és més difícil comunicar-vos amb un adult o amb un nen?
Lispector: Quan em comunico amb un nen m’és fàcil perquè sóc molt maternal. Quan em 
comunico amb un adult en realitat m’estic comunicant amb el que hi ha de més secret de 
mi mateixa, això és difícil.

Lerner: L’adult sempre està sol?
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Lispector: L’adult està trist i sol. 

Lerner: I el nen?
Lispector: El nen té la fantasia lliure...

Lerner: A partir de quin moment —us ho pregunto com a escriptora— l’ésser humà es va tornant 
trist i solitari?
Lispector: Ah, això és secret... Disculpeu-me, no ho respondré... En qualsevol moment de 
la vida, n’hi ha prou que hi hagi un xoc una mica inesperat i això passa... Però ara no estic 
sola, no. Tinc molts amics. I avui estic trista només perquè estic cansada... Generalment 
estic contenta. 

Lerner: Rilke, a Cartes a un jove poeta, responent una de les missives, preguntava al jove que 
pretenia fer-se escriptor: «Si no poguéssiu escriure més, moriríeu?» Us faig la mateixa pregunta.
Lispector: Jo crec que quan no escric estic morta.

Lerner: Durant aquest període?
Lispector: El període entre una obra i una altra és molt dur i, alhora, és necessari per a tenir 
una mena de deflació perquè pugui néixer res més. Tot és tan incert...

Lerner: Clarice, però, com escriviu les vostres obres? Teniu cap horari específic?
Lispector: En general d’hora, al matí. Les meves hores preferides són les del matí. 

Lerner: A quina hora us lleveu?
Lispector: Em llevo a dos quarts de cinc, les cinc... Fumo, prenc el cafè sola sense cap in-
terferència... Quan escric alguna cosa, anoto a qualsevol hora del dia o de la nit coses que 
em vénen al cap. És el que en duen inspiració, oi? Ara, quan estic en l’acte de concatenar 
inspiracions llavors m’obligo a treballar diàriament. 

Lerner: Us considereu una escriptora popular?
Lispector: No.

Lerner: Per quina raó?
Lispector: Diuen que sóc hermètica... Com puc ser popular si sóc hermètica?

Lerner: I què en penseu, d’aquesta consideració, que nosaltres col·loquem entre cometes?
Lispector: Jo ja m’entenc. De manera que no sóc hermètica per a mi. Bé, hi ha un conte meu 
que no comprenc gaire...

Lerner: Quin?
Lispector: «L’ou i la gallina».

Lerner: D’entre les vostres obres deveu tenir, això és natural, un fill predilecte. Quina és la que us 
estimeu més fins ara?
Lispector: «L’ou i la gallina», que és un misteri per a mi. Una cosa que vaig escriure sobre 
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un bandit, sobre un criminal que es deia Mineirinho que va morir per tres bales, quan amb 
una n’hi havia prou. I que era devot de Sant Jordi i que tenia una amant. Aquesta història 
em va revoltar molt. 

Lerner: Quin enfocament vau donar a aquesta obra sobre Mineirinho,?
Lispector: No me’n recordo gaire bé, ja fa força temps. Era alguna cosa així com «el primer 
tret m’espanta, al segon no sé què passa, al tercer... el tretzè sóc jo...» Em vaig transformar en 
Mineirinho, massacrat per la policia. Fos quin fos el seu crim, amb una bala n’hi havia prou, 
la resta eren ganes de matar. Era prepotència.

Lerner: Fins a quin punt l ’obra de Clarice Lispector, en el cas específic de Mineirinho, pot canviar 
l ’ordre de les coses?
Lispector: No canvia res... No canvia res. Jo escric sense esperança que el que escric canviï 
res. No canvia res. 

Lerner: Aleshores, per què continueu escrivint, Clarice?
Lispector: Jo ho he de saber? Perquè en el fons la gent no vol canviar les coses. La gent vol 
florir d’una manera o d’una altra, oi?

Lerner: A parer vostre, quin és el paper de l ’escriptor brasiler avui dia?
Lispector: El de parlar tan poc com pugui. 

Lerner: Heu tingut contacte amb altres escriptors brasilers?
Lispector: De tant en tant.

Lerner: I també, crec, amb llatinoamericans...
Lispector: Llatinoamericans...

Lerner: Quins creieu que són els més significatius avui dia?
Lispector: M’estimo més no dir noms perquè, si n’oblido cap, potser s’ofenen, els fereixo. Per 
això no esmento ningú. 

Lerner: Però aquell que us toqui de més a prop, que us digui més...
Lispector: M’estimo més no dir res... Realment no ho sé, és una pregunta que us faig a vós 
perquè no sé respondre-la...

Lerner: Abans que entréssim a l ’estudi em dèieu que fa poc heu començat una obra nova, una 
novel·la...
Lispector: No; ja l’he enllestida, la novel·la.

Lerner: Quina novel·la és, Clarice?
Lispector: És la història d’una noia que només menjava hot-dogs. La història és sobre una 
innocència trepitjada, d’una misèria anònima...

Lerner: L’escenari d’aquesta novel·la és...
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Lispector: És Rio de Janeiro... Però el personatge és del nord-est, d’Alagoas...

Lerner: On vau anar a buscar dins de vós mateixa...
Lispector: Jo vaig viure a Recife, vaig viure al nord-est, m’hi vaig criar. A Rio de Janeiro, 
a Camp de São Cristovão, fan una festa per a la gent del nord-est i un cop hi vaig anar. I 
hi vaig prendre l’aire mig perdut del nord-est, a Rio de Janeiro. Allà va començar a néixer 
la idea d’un... Després vaig anar a una futuròloga i vaig imaginar... Ella em va dir que em 
passarien algunes coses bones i, quan vaig agafar el taxi de tornada, vaig imaginar que seria 
molt còmic si un taxi em... m’atropellés i jo morís després d’haver sentit totes aquelles coses 
bones. D’aquí va anar naixent, també, la trama de la història. 

Lerner: Com es diu l ’heroïna de la novel·la?
Lispector: No ho vull dir. És secret... 

Lerner: I el nom de la novel·la, ens el podríeu revelar?
Lispector: Tretze noms, tretze títols...

Lerner: Esteu en contacte, crec que sovint, amb joves estudiants universitaris?
Lispector: De tant en tant em busquen, però tenen molta por de molestar-me. Els fa molta 
por que no els rebi...

Lerner: Per quin motiu?
Lispector: No ho sé, no sé per què.

Lerner: Però aquells que aconsegueixen trencar la timidesa...
Lispector: Doncs se senten molt còmodes amb mi i prenem cafè i entren a casa meva i els 
rebo com a amics...

Lerner: Normalment, aquest contacte amb els joves estudiants, quin tipus de preocupació revela?
Lispector: Revela coses sorprenents, que ells estan a la meva...

Lerner: Què vol dir «estar a la seva»?
Lispector: És que de vegades penso que estic aïllada i quan em veig envoltada d’universitaris, 
gent molt jove, que els tinc completament al meu costat, és gratificant, oi?

Lerner: Sovint ens diuen que les noves generacions del Brasil llegeixen poc, ho confirmeu?
Lispector: Bé, els universitaris estan obligats a llegir perquè els ho imposen. Ara bé, no sé 
què passa amb els altres. 

Lerner: De les vostres obres, quina creieu que atrau més el públic jove?
Lispector: Depèn, depèn del tot. Per exemple, un professor de portuguès del Pedro II va 
venir a casa i em va dir que havia llegit quatre vegades el meu llibre A paixão segundo G.H i 
que encara no sabia de què tractava. L’endemà, una jove de disset anys, universitària, em va 
dir que aquest era el seu llibre de capçalera. Vull dir que no és difícil d’entendre.
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Lerner: I això també passa amb altres obres vostres?
Lispector: També passa amb altres obres, o toca o no toca... Suposo que no entendre no és 
una qüestió d’intel·ligència i sí de sentir, d’entrar en contacte. Tant, que el professor de por-
tuguès i de literatura—que devia ser més apte per a entendre’m— no m’entenia... I la noia 
de disset anys llegia i rellegia el llibre. La qual cosa és un descans...

Lerner: Creieu que aquesta dificultat és pròpia només d’algunes camades d’avui dia i que les 
noves generacions us deuran comprendre de seguida, o deurà continuar...
Lispector: No en tinc ni idea. Jo sé que abans ningú no m’entenia i ara m’entenen.

Lerner: A què ho atribuïu, això?
Lispector: A que tot canvia, perquè jo no he canviat, no, no... Jo no... Que jo sàpiga, no he 
fet concessions...

Lerner: Però què deu haver canviat en la gent, que ara comprèn la vostra obra?
Lispector: Realment no ho sé. És una pregunta que us faig jo; no la sé respondre.

Lerner: Discutiu gaire amb la Clarice Lispector escriptora?
Lispector: No. Em deixo estar...

Lerner: I hi conviviu en pau?
Lispector: De vegades no és en pau, però...

Lerner: Normalment, quin tipus de problema us dóna la Clarice Lispector escriptora?
Lispector: De vegades el fet que em considerin escriptora m’aïlla...

Lerner: Per què?
Lispector: Em posa una etiqueta.

Lerner: I creieu que les persones us miren a partir d’aquesta etiqueta?
Lispector: De vegades, per mitjà d’aquesta etiqueta. Tot el que dic, fins i tot la bestiesa més 
gran, es considera una meravella o una ximpleria, només perquè sóc escriptora. I és per això 
que no em preocupa gaire això de ser escriptora i fer entrevistes i tot plegat. És perquè jo 
no sóc així...

Lerner: Si aquesta és la tendència del públic, quin creieu que deu ser el perfil mitjà del vostre lector?
Lispector: Sabeu que no ho sé...

Lerner: Gens ni mica?
Lispector: No. 

Lerner: Vós creieu que una persona va a una llibreria a comprar específicament un llibre de Clarice 
Lispector?
Lispector: Sembla que això passa... Ho sé perquè de vegades em truquen i em pregunten en 
quina llibreria poden trobar el meu llibre. Per això sé que hi ha persones que van a buscar 
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exactament el meu llibre. És que en el fons 
jo escric d’una manera molt simple, sabeu?

Lerner: Potser és que les coses simples avui són 
rebudes de manera complicada?
Lispector: Tal vegada, tal vegada... Però jo 
escric de manera simple. Jo no adorno...

Lerner: En la vostra formació com a escripto-
ra, quins són els autors que sentiu que realment 
us van influir, que us van marcar?
Lispector: No ho sé, realment, perquè ho 
barrejo tot. Jo llegia llibres, novel·les senti-
mentals per a adolescents, tot barrejat amb 
Dostoievski. Escollia els llibres pels títols 
i no pels autors, que no coneixia. Ho ba-
rrejava tot. Llegir Hermann Hesse a tretze 
anys va ser un xoc. El llop a l ’estepa, o El llop de l ’estepa, no ho sé. Aleshores vaig començar a 
escriure un conte que no s’acabava mai. Al final el vaig estripar i llençar.

Lerner: Això encara passa, que escrigueu alguna cosa i l ’estripeu?
Lispector: La deixo de banda... No, l’estripo; sí. 

Lerner: És producte de reflexionar o d’una emoció?
Lispector: Ràbia, una mica de ràbia.

Lerner: Contra qui?
Lispector: Contra mi mateixa...

Lerner: Per què, Clarice?
Lispector: No ho sé, estic una mica cansada...

Lerner: De què?
Lispector: De mi mateixa...

Lerner: Però vós no renaixeu i us renoveu a cada obra nova?
Lispector: Bé, ara he mort... Ja veurem si torno a renéixer. Mentrestant estic morta... Parlo 
des de la meva tomba.

CLARICE LISPECTOR (Txetxèlnik, 1920 – Rio de Janeiro, 1977) va néixer en una família jueva 
d’Ucraïna que va emigrar al Brasil quan Clarice tenia dos anys. Va conrear el relat, la novel·la i lite-
ratura infantil. La seva obra destaca per una sobrietat i una cerca constant de precisió de paraules i 
imatges. Ha estat comparada amb Kafka, Txékhov o Hermann Hesse. En català se n’ha traduït les 
obres següents: La passió segons G.H. (2006), Aigua Viva i L’hora de l ’estrella (2006), La dona que va 
matar els peixos (2007), i El misteri del conill que pensava (2008).
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*Aquest text fou publicat al Corriere della Sera el 29 de maig de 1969. Barthes el va escriure originàriament en 
italià i no pas en francès. 

ROLAND BARTHES

Com que escriure no és una activitat nor-
mativa ni científica, no puc dir per què ni 

per a què escrivim. Tan sols puc enumerar els 
motius pels quals crec que escric:

1) per una necessitat de plaer que, com bé 
sabem, està connectat amb el rapte eròtic;

2) perquè l’escriptura descentra la paraula, 
l’individu, la persona; compleix una tasca 
que té un origen indiscernible;

3) per posar en pràctica un do, satisfer una 
activitat distintiva, produir una diferència; 

4) per ésser reconegut, gratificat, estimat, 
contestat, constatat;

5) per complir compromisos ideològics o 
contraideològics;

6) per obeir les injuncions d’una tipologia 

secreta, d’una distribució combatent, d’una 
avaluació permanent;

7) per satisfer els amics i irritar els enemics;

8) per contribuir a esquerdar el sistema sim-
bòlic de la nostra societat;

9) per produir sentits nous, és a dir, for-
ces noves, per a apropiar-me de les coses 
d’una manera nova, per a sacsejar i canviar 
l’asserviment dels sentits;

10) finalment, com a manifestació de la 
multiplicitat i de la contradicció deliberada 
d’aquestes raons, per a eludir la idea, l’ídol, el 
fetitxe de la Determinació Única, de la Cau-
sa (causalitat i bona causa), i acreditar així el 
valor superior d’una activitat pluralista, sen-
se causalitat, finalitat ni generalitat, com és 
el text. 

Deu motius per a escriure*

ROLAND BARTHES (1915-1980) fou un assagista i semiòleg francès. D’entre les seves tesis, 
inicialment properes a l’estructuralisme, la que més ha transcendit és la que té a veure amb la idea 
de la mort de l ’autor, concepte a partir del qual Barthes afirma que el sentit d’una obra va molt més 
enllà que la intenció de qui l’ha produït perquè es pot interpretar de maneres múltiples. De Barthes, 
en català en podem llegir La càmera lúcida (2007), Crítica i veritat (1996), i El grau zero de l ’escriptura 
(1973). 
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Escriure
RAYMOND CARVER

A mitjan anys seixanta, vaig observar que 
tenia problemes per a concentrar la 

meva atenció en obres narratives extenses. 
Em costaven de llegir i d’escriure. Havia 
perdut capacitat d’atenció; ja no tenia prou 
paciència per a mirar d’escriure novel·les. 
Tot plegat és una història enrevessada, mas-
sa avorrida per parlar-ne aquí. Ara bé, sé que 
té molt a veure amb el motiu pel qual ara 
escric poemes i contes. Digues-ho o no ho 
diguis. No t’hi encantis. Continua. Podria 
ser que durant la mateixa època —voreja-
va la trentena— renunciés a tots els meus 
somnis de grandesa. Si va ser així, penso que 
va ser positiu. Un escriptor és bo que tingui 
ambició i una mica de sort. Massa ambició 
i mala sort —o gens— el poden matar. Cal 
tenir talent.

 Alguns escriptors en tenen molt, 
de talent; no en conec cap que no en tin-
gui gens. Però una altra cosa és posseir una 
manera única i exacta de mirar les coses, i 
trobar el context apropiat per a expressar-la. 
El món segons Garp és, per descomptat, el 
meravellós món de John Irving. Hi ha el 
món segons Flannery O’Connor, i segons 
William Faulkner i Ernest Hemingway. 
Hi ha els mons de Cheever, Updike, Sin-
ger, Stanley Elkin, Ann Beattie, Cynthia 
Ozick, Donald Barthelme, Mary Robison, 
William Kittredge, Barry Hannah i Ursula 
K. LeGuin. Cada gran escriptor, o fins i tot 
cada molt bon escriptor, construeix un món 
a mida.

 Tot plegat té a veure amb l’estil, 
però no únicament. Es tracta de l’empremta 
particular i inconfusible que l’escriptor deixa 
en tot el que escriu. És el seu món i prou. 

Aquesta és una de les coses que distingeixen 
un escriptor d’un altre. No pas el talent. N’hi 
ha molt, de talent. Ara bé, val la pena de se-
guir un escriptor que tingui una manera es-
pecial de mirar les coses i que sàpiga traduir 
aquesta mirada artísticament.

 Isak Dinesen deia que escrivia un 
mica cada dia, sense esperança i sense de-
fallir. Un dia ho posaré en una fitxa i ho 
enganxaré a la paret del costat del meu es-
criptori. Ara mateix ja n’hi tinc algunes, de 
fitxes: «La precisió és l’ÚNICA convicció 
moral de l’escriptor». Ezra Pound. No ho és 
tot de CAP manera, però si un escriptor té 
la virtut de ser precís, va pel bon camí, si més 
no.

 Al costat hi tinc una altra fitxa amb 
aquest fragment d’una frase de Txékhov: 
«[...] i de sobte ell ho va veure tot clar». Tro-
bo que aquestes paraules són plenes d’estu-
pefacció i d’esperança. Insinuen una luci-
desa senzilla i una espurna de revelació que 
m’encisen. També contenen misteri. Què és 
el que necessitava claror? Per què s’aclareix 
justament ara? Què ha passat? Però, so-
bretot, i ara què? Despertar sobtadament 
d’aquesta manera té conseqüències. Són uns 
mots que em transmeten una sensació forta 
de descans i d’esperança. 

 Vaig sentir que l’escriptor Geoffery 
Wolff aconsellava un grup d’estudiants aspi-
rants a escriptors que fugissin dels trucs ba-
rats. «Fugiu dels trucs barats». Ho hauré de 
posar en una fitxa. Ho rectificaré una mica: 
«Fugiu dels trucs». Punt. No m’agraden gens 
els trucs. En una narració, al primer senyal de 
truc o joc, barat o elaborat, plego. Els trucs 
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són fonamentalment avorrits i jo m’avorrei-
xo amb facilitat, cosa que potser té a veure 
amb la meva manca de capacitat d’atenció. 

 Però un estil cursi d’escriptura (en-
cara que sigui extremadament hàbil), o un 
de clarament estúpid, em fan venir son. Els 
escriptors no necessiten trucs o jocs, ni tan 
sols cal que siguin els paios més espavilats 
del barri. Tot i córrer el risc de semblar idi-
ota, un escriptor de vegades necessita poder 
badar i meravellar-se davant d’una posta de 
sol o d’una sabata vella. 

 Ara fa uns mesos, al New York Ti-
mes Book Review, John Barth va dir que deu 
anys enrere la majoria dels estudiants del 
seu seminari d’escriptura tenien interès en la 
«innovació formal» i que sembla que actu-
alment ja no és així. El preocupa una mica 
que durant la propera dècada els escriptors 
es dediquin a produir novel·les costumistes. 
Pateix per si l’experimentació està en hores 
baixes, juntament amb el progrés. Em poso 
una mica nerviós quan em trobo al bell mig 
de discussions tristes sobre innovació formal. 
Massa sovint l’experimentació és una excu-
sa per a ser poc curós, ximple o per a imi-
tar. Pitjor: és una excusa per a maltractar el 
lector o allunyar-lo. Sovint, aquesta manera 
d’escriure no ens diu res del món; es dedica a 
descriure un paisatge desèrtic i prou, dunes i 
llangardaixos escampats, però ni una ànima; 
un lloc erm, sense traces d’humanitat, un 
lloc que només pot interessar alguns cientí-
fics especialistes.

 Cal dir, però, que quan l’experimen-
tació narrativa real és innovadora i elabora-
da és motiu de gaudi. Però cap escriptor no 
hauria d’imitar la manera com un altre —per 
exemple, Barthelme— mira les coses. No 
rutllarà. Hi ha un Barthelme i prou, i si un 
altre escriptor se n’intenta apropiar la sensi-
bilitat o la posada en escena, el resultat serà 

caòtic, un desastre i, pitjor, aquest escriptor 
s’estarà enganyant. Els experimentadors de 
debò han d’innovar, com demanava Pound, 
i en el procés han de fer descobriments tots 
sols. Però llevat que l’escriptor s’hagi begut 
l’enteniment, també voldrà estar en contacte 
amb nosaltres i portar-nos notícies del seu 
món.

 En un poema o en un conte és pos-
sible escriure sobre coses trivials fent servir 
un llenguatge trivial però precís, i dotar d’un 
poder immens i corprenedor una cadira, una 
cortina, una forquilla, una pedra, una arraca-
da de dona... És possible escriure una frase 
aparentment innòcua en un diàleg i fer sen-
tir un calfred al moll de l’os del lector (la font 
del plaer artístic, segons Nabokov). Aquesta 
és la manera d’escriure que més m’interessa. 

 No m’agrada l’escriptura descurada 
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o capriciosa, per molt que s’embolcalli amb 
la bandera de l’experimentació o es tracti de 
realisme reproduït de manera maldestra. En 
un conte meravellós d’Isaac Babel, titulat 
«Guy de Maupassant», el narrador diu això 
sobre l’escriptura: «Cap ferro no pot perforar 
el cor amb tanta força com un punt col·locat 
on cal». Això també ho hauria de posar en 
una fitxa.

 Una vegada Evan Connell va dir 
que sabia que havia enllestit un conte quan 
acabava posant les comes al mateix lloc d’on 
les havia tret en una revisió anterior. M’agra-
da aquesta manera de treballar. Respecto 
aquesta atenció pel que es fa. Al cap i a la fi, 
les paraules són l’únic que tenim, i més val 
que siguin les adequades, amb la puntuació 
adequada, perquè així diran més bé el que es 
vol que diguin. Si les paraules estan farcides 
de les emocions desfermades de l’escriptor, o 
si, pel que sigui, són imprecises, inadequades 
o borroses, els ulls del lector hi relliscaran 
i no n’extraurà res. No haurem estimulat 
el sentit artístic del lector. Henry James va 
anomenar aquesta manera desafortunada 
d’escriure «especificació dèbil».

 Tinc amics que m’han comentat que 
han hagut d’enllestir un llibre a corre-cuita 
perquè les seves dones o editors en depeni-
en econòmicament i, doncs, necessitaven els 
diners (una mena de disculpa per no haver 
escrit aquests llibres gaire bé). Em vaig que-
dar de pedra quan un novel·lista amic meu 
em va dir, d’un llibre seu: «Hauria estat més 
bo si m’hi hagués dedicat més.» Encara me’n 
faig creus, si hi penso; la sort és que no hi 
penso. No és cosa meva. Tanmateix, si no 
podem escriure tan bé com en som capaços, 
per què cal fer-ho? Al capdavall, la satisfac-
ció d’haver fet el màxim i la prova d’aquest 
esforç és l’única cosa que ens endurem a la 
tomba. M’hauria agradat dir al meu amic 
que es dediqués a una altra cosa. Hi deu ha-

ver maneres més fàcils i potser més honestes 
de guanyar-se la vida. I si no, fes-ho tan bé 
com puguis i després no et justifiquis ni hi 
posis excuses. No et queixis; no expliquis.

 En una assaig anomenat simple-
ment, «Writing Short Stories», Flannery 
O’Connor parla d’escriure com d’un desco-
briment. O’Connor diu que molt sovint no 
sap cap on es dirigeix quan s’asseu a escriu-
re un conte. Diu que dubta que gaires es-
criptors sàpiguen cap on s’encaminen quan 
comencen res. Ella utilitza «Good Country 
People» com a exemple de com va construir 
una història, el final de la qual no va ser 
capaç d’imaginar fins que no s’hi va trobar: 

 «Quan vaig començar a escriure 
aquesta història, no sabia que hi hauria un 
personatge amb una cama de fusta. Simplement 
em vaig trobar que un matí vaig començar a 
descriure dues dones de qui sabia alguna cosa, 
i abans de ser-ne conscient, a una d’elles ja li 
havia adjudicat una filla amb una cama de 
fusta. Hi vaig incorporar el venedor de bíblies, 
però no tenia ni idea de què en faria, d’ell. No 
vaig saber que acabaria robant la cama de fusta 
fins a dotze o deu línies abans que ho fes, però 
quan em vaig adonar que això és el que havia 
de passar, vaig comprendre que era inevitable.»

 Quan anys enrere vaig llegir aquest 
fragment, em va sorprendre molt que ella, o 
qualsevol altre, escrigués històries d’aquesta 
manera. Jo pensava que es tractava del meu 
secret inconfessable i em feia sentir una 
mica incòmode. Estava segur que aquesta 
manera d’escriure un conte, en certa mesura, 
mostrava les meves mancances. Recordo que 
em va animar molt llegir el que ella revelava 
sobre aquest tema.

 Una vegada vaig començar a escriu-
re el que va acabar sent una història prou 
bona. Al principi tan sols en tenia la prime-
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ra frase, que feia dies que em rondava pel 
cap: «Ell passava l’aspirador quan va sonar 
el telèfon». Sabia que allà dins hi havia una 
història i que volia ser dita. Dins meu sen-
tia que hi havia una història que començava 
així, només em calia temps per a escriure-la. 
Vaig trobar el temps, un dia sencer —dot-
ze, quinze hores potser. Al matí vaig seure 
i vaig escriure la primera frase, i d’altres s’hi 
van anar afegint de seguida. Vaig construir 
el relat com construeixo un poema; un vers 
i després un altre, i un altre. Ben aviat vaig 
poder veure-hi una història, i vaig saber que 
era la meva, la que havia volgut escriure. 

 M’agrada que els contes intimidin 
una mica, que amenacin. Crec que és bo per 
al relat. Per un motiu: és bo per la circula-
ció. Hi ha d’haver tensió, la sensació que 
alguna cosa és imminent, que certes coses 
no tenen aturador; altrament, sovint, ens 
quedem sense història. El que crea tensió en 
una narració és —en part— la manera con-
creta amb què les paraules estan enllaçades 
per compondre l’acció visible de la història. 
Però també hi intervé tot allò que es deixa 
de banda, o el que hi és implícit, el paisatge 

sota la superfície afable (però de vegades es-
berlada i movedissa) de les coses. 

 La definició de relat de V. S. 
Pritchett és «quelcom entrevist de reüll, 
passant». Observeu-hi el verb entreveure. 
Primer entreveiem les coses. Després cal 
donar vida a això que hem entrevist i trans-
formar-ho en quelcom que il·lumini el mo-
ment, i, si tenim sort —aquest mot un altre 
cop?—, que impliqui conseqüències i signi-
ficats més profunds. La comesa de l’escriptor 
de relats és investir allò que entreveu amb 
totes les seves forces. Per a expressar com 
són les coses i com les veu (com ningú altre) 
emprarà la seva intel·ligència, habilitat lite-
rària (el seu talent), el sentit de la proporció 
i de conveniència de les coses. I tot això ho 
fa mitjançant l’ús d’un llenguatge específic i 
clar, un llenguatge que doni vida als detalls 
que il·luminaran la història per al lector. Si 
els detalls han de ser concrets i transmetre 
significats, el llenguatge ha de ser acurat i 
precís. Les paraules poden ser tan precises 
que poden sonar monòtones, però encara 
són capaces, si es fan servir com cal, de dir-
ho tot.

RAYMOND CARVER (1938-1988) fou un poeta i narrador nord-americà. Va destacar com a 
contista. Influenciat inicialment per Faulkner, va desenvolupar un estil auster, directe i minimalista 
molt característic. En català se n’ha publicat Els principiants (2010), Catedral (2010), De què parlem 
quan parlem de l ’amor (1991), i Si em necessites, truca’m (2001).
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Entrevista a Thomas Bernhard
WERNER WÖGERBAUER

Viena, Cafè Bräunerhof, 15 de juliol de 1986, ben d’hora al matí. Thomas Bernhard ha 
fixat una cita més aviat vaga per a una entrevista. Ara li redecoren l’apartament, «natu-

ralment» de color blanc, diu. No pot suportar la presència dels manobres a casa seva i per 
això es refugia al cafè tan d’hora. Quan hi arribo, ja està instal·lat, a prop de la porta, «aquí 
l’aire és millor». El trobo tapiat per piles de diaris, les pàgines dels quals fulleja ràpidament, 
gairebé estripant-les. Una entrevista? Diu que sí, que avui està d’humor. Però curta i al gra.

Thomas Bernhard: Bé, doncs continuaré llegint el diari; no et fa res, oi?
Werner Wögerbauer: No, és clar; no passa res.

Bernhard: Em preguntes i et contesto.

Wögerbauer: T’interessa el destí dels teus llibres?
Bernhard: No; de fet, no.

Wögerbauer:I què me’n dius de les traduccions, per exemple?
Bernhard: Amb prou feines m’interessa el meu, de destí; el dels meus llibres, gens. Traduc-
cions? Què vols dir?

Wögerbauer: El que els passa als teus llibres en altres països.
Bernhard: No m’interessa gens, perquè una traducció és un llibre diferent. No té absolu-
tament res a veure amb l’original. És un llibre de la persona que l’ha traduït. Jo escric en 
alemany. T’envien una còpia d’aquests llibres i o t’agraden o no. Si tenen unes cobertes 
horroroses llavors a sobre t’emprenyes. I els fulleges i res més. No tenen res en comú amb la 
teva obra, a banda del títol canviat estranyament, oi? Perquè traduir és impossible. Una peça 
musical es toca igual arreu del món a partir de les notes escrites, però un llibre meu s’hauria 
d’interpretar sempre en alemany. Amb la meva orquestra!

Wögerbauer: Però quan prohibeixes que es facin més representacions de la teva obra de teatre Der 
Weltverbesserer [«El reformador del món»], sembla que sí que et preocupis pel destí dels teus 
textos.
Bernhard: No, perquè vaig escriure Der Weltverbesserer pensant en un actor concret que jo 
sabia que en aquella època era l’únic que podia representar-la, ja que no n’hi havia cap de tan 
vell com ell; va ser una decisió força lògica. No té cap ni peus que la representi algun pallús 
a Hanover; no en trauríem res de bo. Si l’únic que en trauràs són problemes, no ho facis.

Wögerbauer: Com entens que se’t prengui molt més seriosament a l ’estranger que no pas a Àustria; 
que, de fet, a l ’estranger et llegeixin, mentre que a Àustria ets considerat bàsicament com algú que 
provoca escàndols?
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Bernhard: Això és perquè fora d’Àustria, als països llatins i eslaus, hi ha més interès per la 
literatura, en general. Allà la literatura hi té un estatus totalment diferent del que té aquí. 
Aquí la literatura no té cap mena de valor. Aquí es valora la música i el teatre, i prou. Sempre 
ha estat així. 
Tan bon punt intentes ser amable amb algú al carrer, la gent ja no et pren seriosament, et 
prenen per un pallasso. Tot el que facis ja no tindrà cap valor. És com en la vida familiar. Si 
et cries en una família perfectament normal i tens una infantesa feliç i tota la pesca, després 
durant la resta de la vida la gent et tracta de xarlatà —i això no està bé—. Diran que el noi 
que es passa el dia fent bromes hauria de queixar-se de la manera espantosa com cuina la 
seva àvia. Això no pot ser bo. I aquesta idea et persegueix fins a la tomba.
I el mateix passa amb l’estat i el país en conjunt. Si et comportes amablement, has begut oli. 
La gent et tracta com si fossis un artista de cabaret i prou. I a Àustria qualsevol cosa seriosa 
es transforma en cabaret, que és una manera de neutralitzar-ne el fibló. Qualsevol traç de 
seriositat sempre acaba de manera còmica: els austríacs tan sols toleren la seriositat com 
a broma. En altres països encara hi ha un sentit de la seriositat. Jo també sóc una persona 
seriosa, però no sempre: això faria parar boig qualsevol i seria ridícul. És així. 

Wögerbauer: Els teus personatges i tu mateix dieu sovint que res no us importa; cosa que sona com 
una entropia total, una indiferència universal respecte a tot.
Bernhard: De cap manera; tu vols fer les coses bé, t’agrada el que fas, com un pianista que, 
per començar, tria tres notes i després en domina vint, i al final les coneix totes i es passa la 
resta de la vida perfeccionant-les. I aquest és el seu gran plaer, viu per a això. I el que alguns 
fan amb notes, jo ho faig amb paraules. És ben simple. No m’interessa res més. Perquè, pel 
sol fet de viure-hi, també acabes coneixent el món: tan bon punt travesses la porta, te’l tro-
bes directament. El món sencer. Amb el que hi ha a dalt i a baix, davant i darrere, la lletjor i 
la bellesa, tot perfectament normal. No cal desitjar res. Tot s’esdevé sol. I si no surts mai de 
casa, el procés és el mateix.
No hi ha res més a banda de la lluita per assolir la perfecció. Vols millorar constantment.
No cal lluitar per res del món, perquè hi seràs empès igualment. Lluitar sempre ha estat 
una bestiesa. El mot alemany Streber (‘grimpaire’) té un significat espantós. I lluitar és igual 
d’espantós. El món t’arrossega encara que no ho vulguis; no cal lluitar. Quan lluites, esde-
vens un Streber. Ja saps què vol dir això. És difícil de traduir.

Wögerbauer: Sé què vol dir.
Bernhard: Saps què vol dir, però no crec que a França la gent sàpiga què és un Streber. No 
crec que en tinguin.

Wögerbauer: Però aquesta recerca de la perfecció exerceix un paper en els teus llibres.
Bernhard: Aquesta és la gràcia de l’art. L’art és això, dominar cada cop més l’instrument que 
has escollit. Aquesta és la gràcia que té i ningú no et pot prendre aquest plaer o censurar-te’l. 
A un gran pianista ja el pots deixar sol a l’habitació on s’asseu per tocar el piano, omplir-
l’hi de pols, i llançar-li cubells d’aigua a sobre, que ell continuarà tocant. Fins i tot si la casa 
s’ensorra, continuarà tocant. I amb l’escriptura passa el mateix. 

Wögerbauer: Per tant, té a veure amb el fracàs.
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Bernhard: Què té a veure amb el fracàs?

Wögerbauer: La recerca de la perfecció.
Bernhard: Al final tot acaba fracassant, tothom acaba al cementiri. No s’hi pot fer res. La 
mort ens reclama a tots i s’ha acabat. La majoria s’hi rendeix quan tenen disset o divuit 
anys. Els joves d’avui en dia es llancen als braços de la mort als dotze, i als catorze ja són 
morts. Després hi ha lluitadors solitaris que s’esforcen fins als vuitanta o noranta i també 
moren, però si més no han viscut més temps. I com que la vida és agradable i divertida, la 
seva diversió dura més. Els qui moren abans es diverteixen menys i són dignes de compassió. 
Perquè no han sabut què és la vida, perquè vida també vol dir una vida llarga, amb tots els 
seus horrors.

Wögerbauer: Segons el teu punt de vista, aquest horror inclou l ’erotisme i l ’amor?
Bernhard: Tothom sap què és l’erotisme. No cal parlar-ne. Tothom se’n fa una idea.

Wögerbauer: Llegint els teus llibres, hom té la sensació que no veus cap mena d’esperança en aquest 
terreny.
Bernhard: Aquesta pregunta és imbècil perquè no hi ha res que pugui viure sense erotisme, 
fins i tot els insectes en necessiten. Tret, per descomptat, que tinguis una idea absolutament 
primitiva del que és eròtic; jo sempre m’esforço per anar més enllà del que és primitiu.

Wögerbauer: Podríem dir que intentes anar més enllà d’aquesta idea per mitjà de l ’amor frater-
nal?
Bernhard: Jo no intento res. Tot això són collonades. No necessito ni una germana ni una 
amant. Tenim totes aquestes coses dins nostre i de vegades les fem servir, si ens ve de gust. 
La gent creu que si alguna cosa no s’esmenta directament, no existeix, però això són bestie-
ses. Un home de vuitanta anys que és al llit i que no ha tingut aquest amor a què et refereixes 
durant cinquanta anys, també té vida sexual. Al contrari, la seva és una sexualitat molt millor 
que la primitiva. M’estimo més veure un gos fent-ho, puc mirar i aguantar-ho. 

Wögerbauer: Quin tipus d’objectius intel·lectuals...
Bernhard:  Totes aquestes preguntes no es poden contestar perquè ningú no se les fa. La 
gent no té objectius. La gent jove, fins als vint-i-tres, encara hi creuen, en aquestes coses. 
Una persona que ha viscut cinc dècades no té objectius, perquè no hi ha cap meta.

Wögerbauer: Sempre se’t presenta com una mena de solitari de les muntanyes, com un pagès...
Bernhard: Què hi farem. Et posen un nom, et posen Thomas Bernhard, i roman així la resta 
de la teva vida. I si un dia passeges pel bosc i algú et fa una foto, llavors durant els vuitanta 
anys següents sempre caminaràs pel bosc. No s’hi pot fer res.

Wögerbauer: ...i de sobte ets aquí, en un context urbà com aquesta cafeteria vienesa.
Bernhard: La urbanitat és una qualitat interna. No té res a veure amb l’exterior. No. Tot 
això són idees imbècils i prou. Però la humanitat ha existit sempre exclusivament per mitjà 
d’idees imbècils, no hi ha remei. No hi ha cura per a l’estupidesa. És així.
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Wögerbauer: Molts dels teu lectors —incloent-hi alguns crítics intel·lectuals— han expressat molt 
sovint opinions negatives dels teus llibres.
Bernhard: M’importa un rave la manera com la gent llegeix la meva obra...

Wögerbauer: Fins i tot quan la gent et truca i et diuen que es volen suïcidar amb tu?
Bernhard: La gent gairebé ja no em truca, gràcies a Déu.

Wögerbauer: Per altra banda, admetries que et definissin com un escriptor humorístic?
Bernhard: Què se suposa que vol dir això? La gent és de tot. Cada individu és més o menys 
de tot. De vegades rius i de vegades no. La gent diu que tot plegat és tràgic, la qual cosa 
també és imbècil, perquè...

Wögerbauer: La teva obra és també una reflexió sobre l ’escriptura, com passa amb Doderer o 
Thomas Mann?
Bernhard: No, això no cal. Si domines el teu camp, no cal que hi reflexionis. Quan surts 
al carrer tot va sol, no has de fer res, només cal que tinguis els ulls i les orelles oberts i que 
caminis. No has de pensar en si ets independent o en si te’n fas. Tant si estàs tens o si ets 
beneit o si lluites per alguna cosa, no en trauràs res. Si vius i prou, no cal que facis cap esforç 
especial, tot esdevindrà a la seva manera i deixarà empremta en tot el que facis. Això no es 
pot aprendre. Pots aprendre a cantar si tens bona veu. Aquesta és l’única condició. Algú que 
tingui una veu ronca no podrà ser cantant d’òpera. I tot va igual. No pots tocar el piano sense 
piano. O si només tens un violí i vols tocar-hi el piano, la cosa tampoc no rutllarà. I si no 
vols tocar el violí, llavors no hi tocaràs res.

Wögerbauer: Però quan et presentes com a destructor d’històries, d’alguna manera fas servir un 
principi teòric.
Bernhard: Això ho vaig dir una vegada, oi? Bé, la gent diu moltes coses en cinquanta anys 
de vida. La gent diem una quantitat enorme de bajanades. Si haguéssim de ser conseqüents 
amb les coses que diem... Ara bé, si un periodista és en un restaurant i sent que dius que 
no t’agrada el bistec, llavors sempre dirà que ets una persona a qui no agraden els bistecs. 
Mentrestant tu potser has estat menjant bistecs sense parar. 

Wögerbauer: Un editor, una vegada...
Bernhard: Què és un editor? La pregunta te la podria fer jo: què és un editor [Verleger]? 
Una estora de dormitori [Bettvorleger], sens dubte. Però un editor, sense el llit [bett], ja és 
més difícil de saber. Algú que perd [verlegen] coses, una persona atabalada, que perd les 
coses i no les troba mai més. Potser perquè ja no li agraden o perquè està atabalat, de totes 
maneres ja no hi són. Perdudes. Per sempre més. Tots els editors que conec són així. Cap 
d’ells no és prou bo per a no perdre coses. Anuncien quelcom que després és una ruïna o 
impossible de trobar. 

Wögerbauer: La respiració, pel que fa al sentit del ritme, hi té un paper important en els teus 
textos?
Bernhard: Sóc una persona musical i escriure prosa sempre té a veure amb la musicalitat. 
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Wögerbauer: Respirar com un cantant...
Bernhard: Bé, respirar no és gens fàcil. Hi ha gent que respira amb l’estómac i n’hi ha que 
amb els pulmons. Els cantants només respiren amb l’estómac perquè altrament no podrien 
cantar. Aquí es tracta de respirar amb el cervell. És el mateix procés. Al cervell hi tenim 
una gran quantitat de pulmonets, probablement uns quants milions. De moment. Fins que 
es moren. Perquè les bombolles esclaten i els pulmons es moren. Hi ha qui a noranta anys 
encara té pulmons. I hi ha els qui ja no els en queda cap quan en tenen dotze i van voltant 
com idiotes. La majoria és així, un noranta-vuit per cent, o potser un u per cent més. Sempre 
que parles amb algú, parles amb un idiota, però simpàtic. I com que no ets un esgarriacries, 
continues parlant amb la gent, vas a sopar amb ells, i ets amable i agradable. I bàsicament 
són imbècils perquè no s’hi esforcen. Tot allò que no fas servir es fa malbé i mor. Com que 
la gent fa servir la boca en comptes del cervell, tothom té unes barres i mandíbules molt ben 
desenvolupades, però el cervell el tenen buit. Gairebé sempre és així. 

Wögerbauer: Vas començar escrivint poesia.
Bernhard: Si us plau!

Wögerbauer: Què significa allò per a tu, avui?
Bernhard: No res; no hi penso gens ni mica. Oi que no penses en totes les passes que has 
fet? Contínuament hauries de tenir bilions, centenars de bilions de pensaments rondant-te 
pel cap. És com caminar i córrer. No pots recuperar constantment el que has tingut al cap, 
altrament no arribaríem mai a cap lloc interessant. 

Wögerbauer: L’aparició del teu volum de poesia Ave Virgil l ’any 1981, va ser obra de l ’editor? 
També el va perdre?
Bernhard: Bé, vaig trobar aquest poema i vaig dir-me: «això, de fet, és bo», i res més. Ell 
publica tot el que li dono. 

Wögerbauer: Se n’ha traduït un fragment. 
Bernhard: Segurament és força fàcil de traduir. Són tres mots tota l’estona. Deu ser fàcil de 
traduir a l’anglès i a l’italià, no sé si en francès funcionaria. És de 1960. Fa vint-i-sis anys, 
d’això. 

Wögerbauer: Un dels temes que apareix en el fragment triat pels traductors és Verona. 
Bernhard: Ah, sí, «Schauplätze in Verona» [Escenes a Verona] també hi és, oi? De fet, era 
un poema que anava a banda. Prové d’un llibre que es diu Einladung nach Verona [Invitació 
a Verona] editat per Wieland Schmied. En aquella època jo admirava molt Ezra Pound, per 
tant vaig escriure un poema à la Pound sobre Verona. I això va ser, probablement, al voltant 
d’aquella època; sí, va ser aquella mateixa època. Devia ser abans de 1960. Fa trenta anys. 

Wögerbauer: L’amor de què es parla en aquest poema està lligat amb la figura de la germana, no 
en un sentit biogràfic sinó una mica com a Korrektur [Correcció]?
Bernhard: Què se suposa que n’he de dir, d’això? L’amor sempre té a veure amb tot. I jo no 
sóc els meus personatges. M’hauria d’haver suïcidat milers de vegades i haver-me encarnat 
perversament des de les cinc del matí fins a les deu de la nit. Una persona no es pot descriu-
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re. Només pots descriure el que tens a la mà. 

Wögerbauer: No tinc cap intenció de confondre’t amb els teus personatges.
Bernhard: No, no, meravellós. Ja t’he dit que estic de bon humor. Curt i al gra.
(Una amiga de Thomas Bernhard entra al cafè i seu a la taula del costat. Ell li explica que 
ha passat «una nit terrible», però que ha pogut dormir unes quantes hores malgrat les obres 
de decoració que fan al seu pis.)

Wögerbauer: Però els decoradors només hi són de dia.
Bernhard: És clar. Els escriptors treballem de nit. A un manobre mai no se li acudiria 
d’agafar les eines a la nit. 

(Un home entra al cafè i saluda Thomas Bernhard. Tots dos m’expliquen que al 1964 van 
participar en una gala de solidaritat organitzada per artistes vienesos per donar suport al 
Tschauner’s Stegreiftheater. Bernhard recorda que hi va fer el paper de gendarme.) 

Wögerbauer: Et mantens expressament lluny d’altres escriptors vius.
Bernhard: No; no és expressament, ni de bon tros. Em surt així. Si no hi ha interès, no hi 
pot haver inclinació. 

Wögerbauer: De vegades n’abuses verbalment, d’ells, també, com amb Canetti i Handke, per 
exemple.
Bernhard: Jo no abuso verbalment de ningú. Això són collonades. Gairebé tots els escriptors 
són oportunistes. O s’alineen amb la dreta o amb l’esquerra, tanquen files aquí i allà i aques-
tes coses; es guanyen la vida així. I és desagradable, per què no dir-ho. L’un viu d’escriure 
sobre la seva malaltia i la seva mort i guanya premis, i l’altre va voltant en nom de la pau i és 
bàsicament un paio fastigós i imbècil, quin mèrit té tot això? 

Wögerbauer: Des d’una perspectiva no austríaca això que dius és sorprenent: a França se’t posa 
en el mateix sac que a Handke.
Bernhard: Bé, haurem de canviar de sac. En farem servir un de nou. Ara bé, aquesta mena 
d’hàbits duren dècades. Són impossibles d’eradicar. Si avui obres un diari, gairebé tot el que 
hi llegiràs és sobre Thomas Mann. Fa trenta anys que és mort, i que si tomba, que si gira, 
infinitament; és insuportable. I resulta que era un escriptor petit burgès, horrorós, sense 
inspiració, que tan sols escrivia per a lectors petit burgesos. Només pot interessar els petit 
burgesos; el tipus d’ambient que descriu és ridícul i no té cap gràcia: un violinista que viatja 
no sé on, una família a Lübeck —que bonic—, cap diferència amb Wilhelm Raabe. Real-
ment Thomas Mann va escampar tanta porqueria sobre la política... Era un estirat i el típic 
petit burgès alemany. Amb una dona avariciosa. 
Per a mi, aquesta és la combinació típica de l’escriptor alemany. Una dona al rerefons —si-
gui en el cas de Mann o de Zuckmayer—, sempre assegurant-se que aquests personatges 
s’asseuen al costat del cap d’estat, en cada inauguració idiota d’una exposició d’escultures o 
d’un pont. Això és el que han de fer els escriptors? Hi ha la gent que sempre fa tractes amb 
l’estat i amb els poderosos, i que acaben seient al seu costat. El típic escriptor en alemany. 
Si els cabells llargs estan de moda, llavors els hi duu, si ara toca curts, doncs curts. Si al 
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govern hi ha l’esquerra, corre cap a l’esquerra, si hi ha la dreta, cap a la dreta, sempre igual. 
Mai no han tingut personalitat. Només els qui van morir joves. Si van morir entre els divuit 
i vint-i-quatre anys, és clar, perquè en aquestes edats no és tan difícil de tenir una mica de 
personalitat, després és més difícil. Ens debilitem. Per sota dels vint-i-cinc, quan ningú no 
necessita més que un parell de sabates velles, quan vas descalç i et conformes amb un glop de 
vi i una mica d’aigua, no és tan difícil tenir personalitat. Però després... Tothom la perd. Als 
quaranta tots estan absorbits pels partits polítics, totalment paralitzats. El cafè que prenen 
al matí els el paga l’Estat. I el llit on dormen i les vacances, tot ho paga l’Estat. Mai més res 
pel seu compte. 

Wögerbauer: Creus que hi ha alguna cosa específicament austríaca en els teus textos?
Bernhard: No cal que ho cregui. Sóc austríac; per tant, és evident. No és una qüestió de 
creure-ho o no. 

Wögerbauer: Un escriptor alemany podria escriure igual?
Bernhard: Ni de bon tros. Gràcies a Déu. Els alemanys són amusicals, és diferent. I es co-
neix. Fins i tot abans d’obrir el llibre, ja ho coneixes, en el títol, una manera diferent de... fa 
una ferum molt diferent. 

Wögerbauer: El teu estil és tan únic que ha generat molts pastitxos i paròdies.
Bernhard: Si això els servís per a guanyar diners i pagar-se unes vacances d’estiu, tres dies 
en un hostal decent... desgraciadament només van a llocs amb estrelles Michelin, on han de 
pagar 2.000 xílings per dinar, no els envejo pas aquesta diversió.

Wögerbauer: Però com pot un estil original com el teu, existir per mitjà d’un material tan antic 
com el llenguatge? Podem referir-nos a tradicions, encara que sigui per oposar-nos-hi?
Bernhard: Les tradicions sempre hi són, en siguem conscients o no. Llegir i estar viu des de 
la infantesa ve sol. I com que des del principi rebutgem constantment el que no ens agrada o 
el que és dolent, acabem amb el que volem. Si això és absurd o no és un altre tema. Ningú no 
sap si aquest és el bon camí, cadascú té el seu, i per a cadascú el seu és el bo. I ara som quatre 
mil milions i mig de persones, crec, i quatre mil milions i mig de camins. La desgràcia de 
l’ésser humà és que mai no vol seguir el seu camí, sempre en vol agafar un altre de diferent. 
Vol lluitar i esforçar-se per ser diferent de com és. Cada individu té una gran personalitat, 
tant si pinta com si escombra els carrers o escriu o... la gent sempre vol quelcom diferent. 
Aquesta és la desgràcia del món. 

Wögerbauer: De vegades fa l ’efecte que mossegues la mà que t’alimenta, per exemple quan descrius 
Heidegger com un «un pensador pre-alpí mentalment dèbil» i...
Bernhard: Ell no m’ha alimentat mai. Per què ho dius? És un personatge impossible, no 
té ni ritme ni res. Es va aprofitar d’alguns escriptors, els va canibalitzar; al cap i a la fi, què 
hauria estat sense ells?

Wögerbauer: Pensava en el mot Lichtung [aclarir].
Bernhard: Aquest mot existia tres-cents o cinc-cents anys abans de Heidegger. Ell no 
era ningú, un filisteu groller; res. És l’exemple perfecte d’algú que s’atipa sense cap mena 
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d’escrúpols del fruit que altres han recollit, fins que li fa mal i rebenta, gràcies a Déu. 

Wögerbauer: Has parlat de la teva relació amor-odi amb Àustria. Què t’estimes encara, d’aquí?
Bernhard: Relació d’amor-odi, el terme s’explica sol. 

Wögerbauer: Conté l ’element amor.
Bernhard: Probablement. Amor-odi? Estem dividits en dos. Aquest és el millor ímpetu que 
pots tenir a la vida. Si només estimes, estàs perdut; si només odies, també estàs perdut. Si 
t’agrada viure —és el que em passa a mi—, aleshores has de viure amb una relació perpètua 
d’amor-odi amb tot. És una mena d’equilibri. Estar directament a la disposició d’aquests 
sentiments seria mortal. Si t’agrada viure, no vols morir. A tothom li agrada ser viu, fins i tot 
als qui se suïciden, malgrat que ja no tenen l’oportunitat de viure perquè ja no poden tornar. 
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[Bernhardt mira la cinta gravadora.] Encara es mou, el drama avança, dramma giocosa!

Wögerbauer: La realitat política d’Àustria no pot ser més provocadora.
Bernhard: D’alguna manera, tot acaba trobant el seu lloc en l’obra. Tampoc no cal preocu-
par-se per això. Tot flueix, fa la dita. És absurd, com aquell escultor imbècil d’allà amb el seu 
cavall ridícul... Només diu collonades, coses primitives; busca l’impacte a curt termini, no 
arribarà a demà-passat.

Wögerbauer: Et refereixes a Hrdlicka?
Bernhard: Sí, sí, que acaba de ser aquí, hi ve cinc cops al dia; ha marxat quan jo arribava, i 
ara ha tornat... cadascú a la seva. Pobre noi, s’afaita el cap, després de dos anys s’ho afaita tot, 
i després s’ho deixa créixer durant tres anys. És pobre. Tot plegat és absurd. Si reflecteixes 
tot això en la teva obra, llavors dura més temps. Bé, suposo que els escultors no ho tenen 
fàcil. Han de llepar el cul dels alcaldes perquè si no es queden sense comissions; no poden 
esculpir coses i després deixar-les al menjador de casa seva. Això és fotut. Escriure és més 
fàcil perquè no necessites res ni ningú. Observes i després fas el que vols amb el que has vist; 
una màquina d’escriure, i si les coses van maldades, un llapis i prou. O un bolígraf, en pots 
tenir un per quatre cèntims.

Wögerbauer: Entre altres coses, el teu nou llibre Auslöschung [Extinció] tracta de...
Bernhard: Una extinció.

Wögerbauer: ... el problema dels antics nazis a Àustria.
Bernhard: Aquí hi ha un problema genuí. Vas a algun lloc, seus i escoltes, i pots acabar força 
emprenyat. Però no cal. A tot arreu passa el mateix. A França també. De nazis no n’hi ha 
només aquí. També n’hi ha a Anglaterra, i a França i a Croàcia, i vés a saber on més. Hi ha 
gent atractiva i gent que no ho és. Però resulta que la que no ho és, són la majoria.

Wögerbauer: Per a tu, el Nacional Socialisme és un terme històric o un concepte personal?
Bernhard: Històric, de totes totes. Tothom sap què és un nazi. Tothom sap qui és Jesús, 
també. Cristià. Dius cristià i nazi, i sonen igual; ambdós termes són abominables. 

Wögerbauer: Els crítics t’han descrit sovint com un escriptor antiil·lustració que menysté la hu-
manitat.
Bernhard: Tu mira qui escriu aquestes coses. Són idiotes vulgars i primitius sense gust que 
no tenen ni idea del que descriuen i llegeixen. Ni idea. Quan fa calor, es treuen les jaquetes, 
s’asseuen suats amb les seves panxotes i tirants, tan vulgars com són, beuen ampolla rere 
ampolla, confraternitzen amb tothom. Són una colla detestable. A qui li importa com es 
diguin. Siguin alemanys o... bé, allà no tenen gent d’aquesta mena. 

Wögerbauer: Quan els crítics t’acusen de tendències protofeixistes...
Bernhard: La paraula feixista no m’agrada, però m’han dit de tot. De tot. Comunista, feixis-
ta, anarquista... de tot.

Wögerbauer: Segons tu, què és una conversa?
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Bernhard: Normalment no en tinc, de converses. Per a mi la gent que vol conversar és sos-
pitosa, perquè fan créixer unes expectatives concretes que mai no són capaços de satisfer. La 
gent simple és molt bona per a parlar-hi. Quan parlar se suposa que ha de ser conversar és 
espantós! Aquella expressió tan bona: «tot el que hi ha sota el sol»... Tot es barreja i llavors 
una persona remena cap aquí, i l’altra cap allà, i del fons de tot sorgeix una tifarada insu-
portablement pestilent. Tant hi fa qui sigui. Hi ha centenars de converses que es recullen, hi 
ha llibres que en van plens. Editorials senceres en viuen. És com treure quelcom de l’anus i 
aixafar-ho entre les cobertes d’un llibre. De totes maneres, això nostre tampoc no ha estat 
una conversa. 

Wögerbauer: I és clar que no.
Bernhard: Sempre és: «heu escoltat una conversa» i que si tomba, que si gira, i resulta que 
en el moment d’escoltar-la, tothom ja l’ha oblidada. Perquè no era res. Hi ha la famosa 
col·lecció «Nocturns». Seuen allà durant una hora i mitja, hi ha un filòsof i un pseudofilòsof, 
o quasi sempre dos pseudofilòsofs, l’un porta un suèter de coll alt i l’altre una corbata —tant 
li fa perquè tot és artificial i imbècil— i parlen constantment, parlen i parlen. Si fas un cop 
d’ull a la quantitat d’entrevistes que el Süddeutsche Zeitung ha publicat en els darrers trenta 
anys... a ningú no li importa un rave ni una paraula de totes aquestes converses i llibres. 
Tot deu ser perquè els treballadors de la fàbrica de paper tinguin alguna cosa a fer amb una 
mica de sentit. Tenen una vida terrible i perden tots els membres, als cinquanta la majoria ja 
ha perdut una cama o cinc dits. Les màquines per fer paper són cruels. Si més no, tot plegat 
té algun sentit, la família pot rebre algun extra. Visc al costat de dues fàbriques de paper; per 
tant, sé què és. D’aquí a deu anys t’adonaràs de com n’arriba a ser tot, d’inútil. Però tot ajuda 
a empènyer cap endavant, et dóna alguna cosa per a viure, i la vida implica fer moltes bestie-
ses. Ningú no se n’escapa. Ja siguin els grans, gent suposadament gran, els noms de sempre, 
jo inclòs, Cioran, aforistes. Tot és patètic i ens condueix cap al final. Ets a casa, poses els teus 
llibres al prestatge i quan te’ls mires penses: «Trist». Però continues fullejant-los, com qui té 
el costum de prendre una tassa de cafè o de te al matí. El te és per a llestos, perquè és menys 
feina. El mateix es pot dir d’escriure. N’acabes sent un addicte. Escriure és una droga, també. 

Wögerbauer: La malaltia t’ha donat força per a escriure?
Bernhard: Sí, pot ben ser; probablement. L’he tinguda tota la vida. I com pots veure, hi 
ha gent que sempre està molt malalta però no es mor mai. Per a aquesta gent, la malaltia 
sempre ha estat beneficiosa. Una malaltia sempre és una mena de capital. Cada malaltia que 
superes és una gran història, perquè ningú no et pot prendre el protagonisme. Encara que 
no hi hauries de comptar, perquè un dia la cosa sortirà malament. Però tant se val, perquè ja 
no hi seràs per adonar-te’n. Són diners al banc. 

Wögerbauer: En els teus darrers llibres la sensació d’amenaça ha disminuït, i l ’ambient que hi 
domina és d’una alegria gairebé matemàtica, geomètrica.
Bernhard: Et fas gran, les coses canvien. I és per això que no cal preocupar-se pels canvis 
de tema, perquè vénen sols, amb l’experiència que tens. Un escriptor idiota, un pintor idiota 
sempre busca motius, i resulta que es necessita a si mateix i prou, ha de seguir la seva vida. 
Sempre vol ser el mateix i mai no vol escriure el mateix. I aquesta és la clau, si és que n’hi ha 
cap. Però si ho afrontes com si fossis un venedor de pantalons, com una cosa per guanyar-te 
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* Aquesta entrevista va tenir lloc el 1986 i fou publicada en alemany la tardor de 2006 a Kultur & Gespenster. El 
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung en va editar una versió reduïda el 22 d’octubre de 2006.

la vida, acabaràs fent això. 

Wögerbauer: Dius que t’agrada parlar amb gent simple. 
Bernhard: Sempre és un plaer.

Wögerbauer: I trobes gent d’aquest tipus, a Viena?
Bernhard: Tinc gent simple a casa ara mateix. És molt agradable, encara que sigui un enre-
nou. L’educació no els ha arruïnat la ment. 

Wögerbauer: Però els has de pagar perquè vinguin a casa teva.
Bernhard: No cal que pagui la meva gent simple. En tinc centenars a prop de la meva casa 
de camp i pertot on vaig. De vegades tampoc no són gent fàcil. Necessites equilibri. És 
important de tenir-ne tant com es pugui. Has de ser aquí i allà. Freqüentar només una part 
de la societat és d’idiotes. T’atrofia. Constantment necessites acceptar i rebutjar tant com 
es pugui. La majoria comet l’error de romandre amb una única casta i classe: es fan amb 
xarcuters i prou perquè són xarcuters, o amb manobres i prou perquè són manobres, o amb 
treballadors perquè són treballadors, o amb comtes perquè són comtes, o reis...

Wögerbauer: O amb escriptors perquè són escriptors?
Bernhard: Bé, jo vaig a la meva, per tant no em cal. Ningú no em pot dir ni ensenyar res, per 
la qual cosa no em cal anar amb ningú. Com que la gent en general és falsa i recargolada, me 
n’aparto. No necessito cap escriptor. Seure amb algú quan resulta que des del principi veus 
que només hi ha enveja i ressentiment no m’interessa, per això no em faig amb escriptors.

Wögerbauer: Gràcies...
Bernhard: Què passa? Tots vivim fins que morim. I entremig ens passen moltes coses. Però 
per als altres no són interessants. Ho són, sobretot, per a la persona que les viu. La veritat és 
que cadascú, fins i tot si s’interessa pels altres, s’interessa per si mateix i prou. Tot té a veure 
amb beneficis indirectes. Passa a tot arreu, sigui el que sigui, ajuts per a nens, el Sahel, la fam 
a Nicaragua... El senyor Ortega fa el seu paper interessat, com el senyor Reagan, t’ho miris 
com t’ho miris. La gent només fa coses que pensen que els ajudaran a tirar endavant i anar 
fent. Fins i tot si et fas monja o monjo, no tens res més al cap, no hi ha elecció. De fet, voler 
ser monjo i exercir-ne et convertirà en algú terrible i misantrop d’allò més. Crec que és així. 
Fermament. D’alguna manera.* 

THOMAS BERNHARD (1931-1989) és reconegut internacionalment com un dels escriptors més 
grans del segle xx. La seva prosa iconoclasta i repetitiva va fer que guanyés admiradors incondicionals 
i crítics intransigents. Aquesta entrevista extensa, de 1986, es va publicar per primer cop en alemany 
vint anys després. En català en podem llegir El fred (2013), L’alè (2013), Senzillament complicat 
(2013), Un nen (2013), Mestres antics (2011), Sota el ferro de la lluna (2011), El soterrani (2009), L’ori-
gen (2008), La força del costum (2003), El comediant (2002), Plaça dels Herois (2000), El malaguanyat 
(1992), A les Altures. Intent de Salvació. Bestieses (1990), i El nebot de Wittgenstein (1985).
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Introducció
JULIO RAMÓN RIBEYRO

El conte és un gènere literari que sem-
pre m’ha captivat. Des que era petit, 

per ser exacte. Mai no oblidaré la impres-
sió que em va causar la lectura de «Putois», 
d’Anatole France, quan tenia onze o dotze 
anys: en arribar al final vaig sentir una mena 
de sufocació o de vertigen de tan inesperat 
com n’era el desenllaç. Més tard em van 
seduir altres contes, però per raons diferents: 
«Los ojos de Judas» de Valdelomar, pel seu 
to nostàlgic i malencòlic; «El càntir» de Pi-
randello, perquè narra una situació divertida; 
«La carta robada» de Poe, per la seva intriga 
enginyosa; «Bola de sèu», de Maupassant, 
per la crueltat que fa rebel·lar de la història; 
«José Matias», d’Eça de Queirós, per la seva 
ironia delicada, o «Una història simple», de 
Flaubert, per la concisió d’estil. I més tard, 
en llegir contes de Kafka, Joyce, James, He-Kafka, Joyce, James, He-
mingway i Borges, per citar alguns autors, 
vaig descobrir probabilitats i joies noves en 
el relat breu; la lògica de l’absurd, l’habilitat 
tècnica, l’art d’allò que no es diu, l’eficàcia 
del diàleg, i la sapiència i fantasia posades al 
servei de paradoxes i paràboles intel·lectuals.
Com a contista, sóc el resultat d’aquestes 
lectures i de moltes altres que seria llarg de 
citar. Hom es nodreix dels autors que esti-
ma, dels quals aprèn una mica o molt, però 
sobretot es nodreix de la seva pròpia expe-
riència. I la meva, a causa del temps, lloc i 
accidents, és diferent de la dels autors que 
admiro, així que amb prou feines podria es-
criure com ells. Crec que els meus contes 
són el reflex de la meva vida, la vida d’un es-
criptor de Lima de la segona meitat del nos-
tre segle, educat en un ambient de burgesia 
il·lustrada, que va viure molts anys a Europa, 

que va fer diverses feines (més per necessitat 
que per gust), que va alternar moments de 
dissipació amb períodes de reclusió i que va 
tornar al seu país carregat de records i vi-
vències, però amb molt poques certeses i la 
sensació d’haver perdut massa temps, tret 
potser del que vaig dedicar a escriure alguns 
llibres, particularment de contes. 

 Contes que són el reflex de la meva 
vida, però també el reflex del món que em 
va tocar viure, especialment el de la meva 
infantesa i joventut, que vaig mirar de cap-
tar i representar per mitjà del que, a parer 
meu, i segons la meva sensibilitat, ho me-
reixia: foscos habitants de Lima i les seves 
il·lusions frustrades, escenes de la vida fami-
liar, Miraflores, el mar i els sorrals, combats 
perduts, militars, buidaampolles, escriptors, 
terratinents, pinxos i brètols, bojos, bagasses, 
professors, buròcrates, Tarma i Huamanga, 
però també Europa i les meves pensions i 
viatges, i algunes històries que surten sola-
ment de la meva fantasia; els meus contes 
són això, si més no pel que fa als temes o 
personatges. No puc afirmar que ells —els 
meus contes— tan variats i dispars, frag-
ments de la meva vida i del món com el vaig 
veure, puguin, un cop sumats, adquirir una 
certa unitat i proposar una visió orgànica, 
coherent, personal de la realitat. I tampoc no 
em preocupa gaire. Tampoc no em preocupa 
que els meus contes no reflecteixin les mu-
tacions que el Perú ha patit en els darrers 
vint anys. Escriure sobre el que és actual, 
sobre l’immediat, és important però no pas 
indispensable. Per tal de fer això tenim entre 
nosaltres molts contistes joves i excel·lents. 
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Encara que és bo de recordar-los, parafrase-
jant Borges, que l’actualitat és sovint anacrò-
nica.

 Per a concloure aquest breu preàm-
bul diré que m’hauria agradat aprofitar 
aquesta ocasió per a desenvolupar la meva 
concepció del conte o, si es vol, la meva 
poètica del conte, a la llum dels quaranta 

anys i escaig d’experiència que tinc en aquest 
gènere. 

 Ara bé,  em va semblar ociós o re-
dundant, ja que aquesta poètica està formu-
lada implícitament en els meus relats, si més 
no pel que fa al lector atent. Em limitaré 
doncs a enumerar a l’atzar alguns preceptes:

1. El conte ha d’explicar una història. No hi ha conte sense història. El conte s’ha fet perquè 
el lector el pugui explicar, també.
2. La història del conte pot ser real o inventada. Si és real ha de semblar inventada i si és 
inventada, real.
3. El conte ha de ser preferentment breu, de manera que es pugui llegir d’una tirada.
4. La història que expliqui el conte ha d’entretenir, commoure, intrigar o sorprendre, si pot 
ser tot plegat, millor. Si no aconsegueix cap d’aquests efectes, no existeix com a conte.
5. L’estil del conte ha de ser directe, senzill, sense ornaments ni digressions. Això ho deixem 
per a la poesia o la novel·la.
6. El conte ha de mostrar i prou, no ensenyar. Altrament seria una lliçó.
7. El conte admet totes les tècniques: diàleg, monòleg, narració pura i simple, epístola, in-
forme, collage de textos aliens, etc., sempre que la història no es dilueixi i el lector la pugui 
reduir a l’expressió oral.
8. El conte ha de partir de situacions en què ell o els personatges viuen un conflicte que els 
obliga a prendre una decisió que posa en joc el seu destí.
9. En el conte no hi ha d’haver temps morts ni ha de sobrar-hi res. Cada paraula és absolu-
tament imprescindible.
10. El conte ha de conduir necessàriament i inexorable a un sol desenllaç, encara que sigui 
sorprenent. Si el lector no accepta el desenllaç és que el conte ha fallat. 

JULIO RAMÓN RIBEYRO (Lima, 1929-1994) és considerat un dels millors contistes de la prosa 
llationamericana. La palabra del mudo (1974) inclou una gran quantitat dels contes que va escriure. 
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Escriure contes
CONSELLS A ESCRIPTORS NOVELLS

JOHN STEINBECK

Benvolgut escriptor,

 Tot i que deu fer mil anys que vaig seure a classe d’escriptura creativa a Stanford, en 
recordo l’experiència molt nítidament. Els ulls em brillaven i el meu cervell estava preparat 
per a absorbir la fórmula secreta per a escriure bons —fins i tot grans— contes. Aquesta 
il·lusió es va frustrar de seguit. Ens van dir que l’única manera d’escriure un bon conte és 
escriure un bon conte. Tan sols un cop escrit es pot desmuntar per veure com s’ha fet. És una 
forma molt difícil, ens van continuar dient, i la prova és que al món hi ha molt pocs grans 
contes. 

 La norma principal que ens van donar era simple i descoratjadora. Perquè una 
història fos efectiva l’escriptor havia de transmetre quelcom al lector, i el poder de les seva 
creació era la mesura de la seva excel·lència. A banda d’aquesta norma, no n’hi havia més. 
Si és efectiu, un conte pot ser sobre qualsevol cosa i pot fer servir qualsevol mitjà i tècnica. 
A més, sembla que és necessari que l’escriptor sàpiga què vol dir; ras i curt: ha de ser saber 
de què parla. Com a exercici havíem d’intentar de reduir la molla de la nostra història a una 
frase, perquè només aleshores la coneixeríem prou per a allargar-la a tres mil, sis mil o deu 
mil paraules. 

 O sigui que aquesta era la fórmula màgica, l’ingredient secret. Amb això i prou, 
ens van deixar en el camí desolat i solitari de l’escriptor. I vam lliurar algunes històries es-
pantosament dolentes. Si m’havia pensat que els professors em descobririen en la flor de 
l’excel·lència, les qualificacions que van rebre els meus esforços em van desanimar ben aviat. 
I si em sentia criticat injustament, el judici dels editors, molts anys després, va confirmar el 
dels meus professors, no pas el meu. Les notes baixes dels meus contes a la universitat van 
tenir continuació en centenars de cartes de rebuig que vaig rebre posteriorment. 

 Semblava injust. Podia llegir una bona història i fins i tot era capaç de saber com 
havia estat escrita. Per què no en podia fer una jo mateix? Bé, no podia, i potser és perquè 
dues històries mai no gosen ser iguals. Fins avui n’he escrit moltes i encara no sé com 
enfrontar-m’hi, a banda d’escriure i córrer el risc.

 Si hi ha màgia en l’escriptura de contes —i estic del tot convençut que n’hi ha—, 
mai ningú no l’ha poguda reduir a una recepta que es pugui passar d’una persona a una 
altra. La fórmula sembla que rau únicament en la urgència intensa que sent l’escriptor per 
transmetre quelcom que creu que pot ser important per al lector. Si l’escriptor té aquesta 
urgència, pot ser que de vegades —però no pas sempre— trobi la manera de sortir-se’n. S’ha 
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JOHN STEINBECK (1902-1968) fou un prolífic escriptor nord-americà. L’any 1962 va guanyar el 
Premi Nobel de literatura. Admirava les obres de Hemingway i Faulkner i va cultivar durant molts 
anys l’amistat d’Arthur Miller. Les seves obres més populars són The Grapes of Wrath (1939) i East of 
Eden (1952). En català podem llegir-ne El poni roig (2011), Homes i ratolins (2005), Fets del rei Artús 
i els seus nobles (1998), Tortilla Flat (1997), i El raïm de la ira (1993).

de percebre l’excel·lència que fa que una bona història sigui bona o els errors que fan que 
sigui dolenta. Perquè una mala història no és altre que una història ineficaç.

 No costa gaire jutjar una història un cop està escrita, però, després de molts anys, 
encara m’horroritza començar a escriure’n una. Fins i tot diria que l’escriptor que no està 
espantat és perquè és feliçment inconscient del poder remot i seductor del mitjà.

 Recordo un darrer consell que em van donar. Va ser durant l’exuberància dels rics i 
frenètics anys vint, i jo mirava de fer-me un lloc en aquell món intentant ser escriptor. 
Em van dir: «Et costarà molt de temps, i no tens diners. Potser seria millor que marxessis 
a Europa.»
«Per què?», vaig preguntar.
«Perquè a Europa la pobresa és una desgràcia, però a Amèrica és una vergonya. No sé si 
podries suportar la vergonya de ser pobre.»
La depressió va arribar ben aviat. Com que tothom era pobre, ja no feia vergonya ser-ne. 
Per tant, mai no sabré si ho hauria suportat o no. Però la meva professora tenia raó en una 
cosa. Em va costar molt, moltíssim. I encara em costa, i mai no ha estat fàcil. Em va dir que 
no ho seria.
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Decàleg més un, per a 
escriptors principiants
JUAN CARLOS ONETTI

1. No vulgueu ser originals. Ser diferent és inevitable quan hom no es preocupa per a ser-ho.
2. No intenteu enlluernar el burgès. Ja no funciona. Tan sols s’espanta quan li amenacen la 
butxaca.
3. No intenteu embolicar el lector, ni cercar ni reclamar el seu ajut.
4. No escrigueu mai pensant en la crítica, en els amics o parents, en la dolça xicota o muller. 
Ni tan sols en el lector hipotètic.
5. No sacrifiqueu la sinceritat literària per res. Ni per la política ni pel triomf. Escriviu sem-
pre per l’altre jo, silenciós, implacable, que portem a dins i que no podem enganyar.
6. No seguiu modes, abjureu del mestre sagrat abans del tercer cant del gall.
7. No us limiteu a llegir els llibres ja consagrats. Proust i Joyce van ser menystinguts quan 
van treure el nas, avui són genis.
8. No oblideu la frase, justament famosa: dos més dos són quatre; però, i si fossin cinc?
9. No rebutgeu temes amb narrativa estranya, vinguin d’on vinguin. Robeu, si cal.
10. Mentiu sempre.
11. No oblideu que Hemingway va escriure: «Fins i tot he llegit en públic fragments ja aca-
bats de la meva novel·la, que deu ser el més baix en què pot caure un escriptor.»

JUAN CARLOS ONETTI (Montevideo, 1909 – Madrid, 1994) ha estat associat tradicionalment 
a l’existencialisme i a l’obra de William Faulkner, en el primer cas pel seu pessimisme, en el segon per 
la creació d’un món propi autònom (que va anomenar Santa María). Les seves obres més destacades 
són El pozo (1939), La vida breve (1950), El astillero (1961), i El infierno tan temido y otros cuentos 
(1962).
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La tècnica de l’escriptor en 
tretze tesis
WALTER BENJAMIN

I. Qui tingui la intenció de redactar una obra de dimensions considerables, cal que es cuidi 
i que un cop enllestida la tasca prevista en cada ocasió es permeti gaudir de tot allò que no 
li causi dificultats a l’hora de reprendre la feina.
 
II. Si vols, pots parlar del que ja tens enllestit, però no en llegeixis fragments a ningú en veu 
alta mentre hi estàs treballant. La satisfacció que obtindries en fer-ho et portaria a alentir el 
ritme de treball. En canvi, si t’atens a aquest règim, el desig cada cop més intens de donar a 
conèixer la teva obra acabarà esdevenint un estímul per a completar-la. 

III. Intenta evitar la mediocritat quotidiana en les circumstàncies en què treballis. Una 
tranquil·litat mediocre envoltada de sorolls insignificants genera un entorn indigne de la 
teva tasca. En canvi, tenir com a rerefons un estudi de piano o una remor constant de xe-
rrameca pot resultar tan important per a la teva feina com el silenci perceptible de la nit. Si 
l’entorn d’aquesta aguditza l’oïda interior, l’altre esdevé la pedra de toc d’una dicció capaç de 
soterrar en la seva plenitud fins i tot els sorolls excèntrics. 

IV. Evita fer servir estris vulgars i corrents. Resulta útil insistir de forma pedant en utilitzar 
determinats papers, plomes, tintes. Pel que fa a aquests utensilis no és pas imprescindible el 
luxe, sinó l’abundància.

V. No permetis que cap idea et passi d’incògnit  pel costat, i gestiona el teu quadern de notes 
amb tanta severitat com ho fa la policia amb el registre d’estrangers. 

VI. No deixis que la teva ploma estigui receptiva a la inspiració i veuràs que així aconseguirà 
atraure-la amb la força d’un imant. Com més reflexiva sigui la teva forma de prendre nota 
d’una ocurrència, més ben desenvolupada i madura se t’oferirà aquesta.
El discurs conquereix el pensament, però és l’escriptura qui el sotmet. 

VII. No pleguis mai d’escriure perquè no se t’acudeixi res més. És una exigència de l’honor 
literari no plegar fins que calgui atendre una obligació (un àpat, una cita) o bé fins que la 
feina estigui enllestida.

VIII. Compensa l’absència de la inspiració passant pulcrament en net la tasca que tens en-
llestida. La intuïció es despertarà mentre ho fas.
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IX. Nulla dies sine linea – però sí setmanes senceres. 

X. No donis mai per completada cap obra que no hagis estat rumiant algun cop des del 
capvespre fins l’endemà a ple dia.

XI. No redactis mai la conclusió d’una obra en l’indret de treball habitual. No hi trobaries el 
valor necessari per a fer-ho.

XII. Etapes de la redacció: Pensament – Estil – Escriptura. El sentit de la còpia en net con-
sisteix en fixar l’atenció de manera exclusiva en la cal·ligrafia. El pensament mata la inspi-
ració, l’estil copsa el pensament, l’escriptura recompensa l’estil.

XIII. L’obra és la màscara mortuòria de la concepció.

WALTER BENJAMIN (1892-1942) fou un pensador alemany nascut a Berlín. Tot i haver estat 
maldant durant molt anys de la seva vida per ser acceptat dins del món acadèmic, no va ser fins ben 
bé dues dècades després de la seva mort que se’l va començar a considerar com el que és: un dels 
intel·lectual europeus més brillants del segle xx. La diversitat dels seus interessos i estudis el conver-
teixen en un filòsof impossible de classificar. En català se n’ha traduït Art i literatura (1984), Assaigs de 
literatura contemporània (2001), Diari de Moscou (1987), L’obra d’art a l ’època de la seva reproductibilitat 
tècnica (1983), Tesis sobre la filosofia de la història (2007), i Infància a Berlín cap al 1900 (2013).
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Per què escrivim?
MARÍA ZAMBRANO

Escriure és defensar la solitud en què ens 
trobem; és una acció que solament bro-

ta des d’un aïllament efectiu, però comu-
nicable, en què, precisament, a causa de la 
llunyania de tota concreció es fa possible un 
descobriment de relacions entre les coses.

 Però és una solitud que necessita ser 
defensada, que és el mateix que necessitar 
una justificació. L’escriptor defensa la seva 
solitud mostrant el que no es troba enlloc 
més.

 Si tenim la parla, per què cal escriu-
re? Però de l’immediat, del que brota de la 
nostra espontaneïtat, no ens en fem ínte-
grament responsables, perquè no brota de la 
totalitat íntegra de la nostra persona: és una 
reacció sempre urgent, instant. Parlem per-
què alguna cosa ens apressa i la pressa arri-
ba des de fora, d’una trampa en què les cir-
cumstàncies pretenen caçar-nos i de la qual 
la paraula ens lliura. Per la paraula ens fem 
lliures, lliures del moment, de la circumstàn-
cia constrenyidora i instantània. Però la pa-
raula no ens recull, ni, per tant, ens crea i, per 
contra, fer-la servir molt sempre produeix 
una disgregació; vencem el moment gràcies 
a la paraula i després som vençuts per ell, per 
la successió de moments que van enduent-se 
el nostre atac sense deixar-nos respondre. És 
una victòria contínua que al final es trans-
muta en derrota.

 I d’aquesta derrota, derrota íntima, 
humana, no pas d’un home particular, sinó 
de l’ésser humà, en neix l’exigència d’escriure. 
S’escriu per reconquerir la derrota patida 
sempre que hem parlat llargament.

 I la victòria tan sols pot esdevenir-
se allí on s’ha patit la derrota, és a dir, en 
les paraules. Aquestes paraules mateixes 
tindran, ara, a l’hora d’escriure, una funció 
diferent; no estaran al servei del moment 
opressor; ja no valdran per a justificar-nos 
davant de l’atac del que és momentani, sinó 
que, partint del centre del nostre ésser en re-
colliment, ens defensaran davant de la tota-
litat dels moments, davant de la totalitat de 
les circumstàncies, davant de la vida íntegra.

 Quan escrivim sempre retenim les 
paraules, i quan parlem les deixem anar, ens 
en desprenem, o pot ser que siguin elles 
les que es desprenen de nosaltres. A l’hora 
d’escriure les paraules es retenen, es fan prò-
pies, subjectes a un ritme, segellades pel do-
mini humà de qui les fa servir d’aquesta ma-
nera. I això, independentment que l’escriptor 
es preocupi de les paraules i les esculli del 
tot conscientment i les col·loqui en un or-
dre racional, és a dir, sabut. Ans al contrari, 
n’hi ha prou de ser escriptor, d’escriure per 
aquesta necessitat íntima de lliurar-se de les 
paraules, de vèncer totalment la derrota pa-
tida, perquè aquesta retenció de les paraules 
es verifiqui. Aquesta voluntat de retenció 
ja es troba en el principi, en l’arrel de l’acte 
d’escriure i l’acompanya permanentment. 
Les paraules van caient així, precises, en un 
procés de reconciliació de l’home que les 
deixa anar retenint-les, de qui les diu amb 
generositat moderada. 

 Qualsevol victòria humana ha de 
ser reconciliació, retrobada d’una amistat 
perduda, reafirmació després d’un desastre 
en el qual l’home ha estat la víctima, victòria 
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en què no podria existir la humiliació del 
contrari, perquè ja no seria victòria, és a dir, 
glòria per a l’home.

 I així l’escriptor cerca la glòria, la 
glòria d’una reconciliació amb les paraules, 
tiranes anteriors de la seva potència de co-
municació. Victòria d’un poder de comuni-
car. Perquè l’escriptor no exercita únicament 
un dret requerit per la seva necessitat tortu-
radora, sinó un poder —potència de comu-
nicació— que millora la seva humanitat, que 
duu la humanitat de l’home a límits tot just 
descoberts, a límits que van guanyant te-
rreny a la inhumanitat. L’escriptor es presen-
ta a aquest combat contra el que és inhumà 
i venç en una trobada gloriosa de reconci-
liació amb les paraules, tan sovint traïdores. 
Salvar les paraules de llur vanitat i vacuïtat, 
endurint-les, forjant-les perdurablement, és 
el que persegueix, encara que no ho sàpiga, 
qui escriu de debò. 

 Perquè hi ha un escriure parlant, el 
que es fa com si es parlés; i aquest com si ja fa 
desconfiar, perquè el motiu per a ser alguna 
cosa ha de ser motiu per a ser això i res més. 
I fer una cosa com si en fos una altra en resta i 
soscava tot el sentit, i posa en entredit la seva 
necessitat. 

 Escriure és el contrari de parlar; es 
parla per necessitat momentània immedia-
ta i quan parlem ens fem presoners del que 
hem pronunciat, mentre que quan s’escriu 
es troba alliberament i perdurabilitat —tan 
sols hi ha alliberament quan assolim quel-
com permanent. Salvar les paraules del seu 
caràcter efímer, del seu ésser transitori, i 
conduir-les en la nostra reconciliació envers 
allò perdurable, és l’ofici del qui escriu. 

 Però les paraules diuen alguna cosa. 
Què és el que vol dir l’escriptor i per què vol 
dir-ho? Per què i per a qui?

 Vol dir el secret; el que no es pot dir 
amb la veu per ser massa veritat; les grans 
veritats no solen dir-se parlant. La veritat 
del que passa en el si secret del temps és 
el silenci de les vides, i que no pot dir-se. 
«Hi ha coses que no es poden dir», i és cert. 
Però això que no pot dir-se, és el que s’ha 
d’escriure.

 Descobrir el secret i comunicar-lo 
són els dos esperons que mouen l’escriptor.
El secret es revela a l’escriptor mentre 
l’escriu i no pas si el diu. El parlar tan sols 
diu secrets en l’èxtasi, fora del temps, en 
la poesia. La poesia és secret parlat, que 
necessita escriure’s per fixar-se, però no 
per produir-se. El poeta expressa amb la 
seva veu la poesia, el poeta sempre té veu, 
canta, o plora el seu secret. El poeta parla, 
retenint en el dir, mesurant i creant en el dir 
amb la seva veu, les paraules. Se’n rescata, 
sense fer-les emmudir, sense reduir-les al 
món visible i prou, sense esborrar-les del 
so. Però l’escriptor ho grava, ho fixa ja sense 
veu. I és perquè la seva solitud és diferent de 
la del poeta. L’escriptor descobreix el secret 
en la seva solitud, no del tot, sinó en un 
esdevenir progressiu. Va descobrint el secret 
en l’aire i necessita anar fixant-ne el traç per 
acabar, finalment, abastant la totalitat de 
la seva figura... I això, encara que posseeixi 
un esquema previ a la darrera realització. 
L’esquema mateix ja diu que ha calgut anar 
fixant-lo en una figura; anar recollint-lo traç 
a traç.

 Afany d’esbrinar, afany irreprimi-
ble de comunicar el que s’ha esbrinat; doble 
preocupació que persegueix l’home, fent-ne 
un escriptor. Quina doble set és aquesta? 
Quin ésser incomplet és aquest que pro-
dueix en si mateix aquesta set que tan sols 
se sadolla escrivint? Tan sols escrivint? No; 
tan sols per l’escriure, ja que el que l’escriptor 
persegueix, ¿és el que està escrit, o alguna 
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cosa que s’aconsegueix per mitjà del que està 
escrit? 

 L’escriptor surt de la seva solitud per 
comunicar el secret. Per tant, ja no és el se-
cret mateix conegut per ell el que l’omple, ja 
que necessita comunicar-lo. Deu ser aquesta 
comunicació? Si ho és, l’acte d’escriure és tan 
sols un mitjà, i el que s’escriu, l’instrument 
forjat. Però l’instrument es caracteritza pel 
fet que es forja a la vista d’alguna cosa, i 
aquesta cosa és el que li presta la seva noble-
sa i esplendor. L’espasa és noble perquè està 
feta per al combat, i la seva noblesa creix si 
la mà d’obra la va forjar amb polidesa, sense 
que aquesta bellesa de forma soscavi el pri-
mer sentit: estar format per a la lluita. 

 El que s’escriu és igualment un ins-
trument per aquesta ànsia incontenible de 
comunicar, de publicar el secret trobat, i el 
que té de bellesa formal no pot llevar-li el 
seu primer sentit; de produir un efecte, de 
fer que algú s’assabenti d’alguna cosa. 

 Un llibre, mentre no es llegeix, és 
solament un ésser en potència, tan en po-
tència com una bomba que no ha esclatat. I 
qualsevol llibre ha de tenir una part de bom-
ba, d’esdeveniment que quan succeeix ame-
naça i posa en evidència, encara que tan sols 
sigui amb la seva tremolor, la falsedat.

 Com qui posa una bomba, l’escriptor 
gita fora seu, del seu món i, per tant, del seu 
ambient controlable, el secret trobat. No sap 
l’efecte que causarà, què comportarà la seva 
revelació, ni pot dominar-lo amb la seva vo-
luntat. Però això és un acte de fe, com posar 
una bomba o calar foc a una ciutat; és un 
acte de fe, com llançar-se a alguna cosa la 
trajectòria de la qual no podem dominar.

 Escriure és un pur acte de fe, i més, 
perquè el secret revelat no deixa de ser-ho 

per qui el comunica escrivint-lo. El secret es 
mostra a l’escriptor, però no se li fa explica-
ble; és a dir, no deixa de ser secret per a ell 
abans que per a ningú altre, i tal vegada per 
a ell únicament, ja que el destí de tothom 
que primerament ensopega amb una veritat 
és trobar-la per mostrar-la a altri i que sigui 
aquest altri, el seu públic, qui en descabdelli 
el sentit.

 Escriure és un acte de fe, i com tota 
fe, de fidelitat. Escriure demana la fidelitat 
abans que res. Ser fidel a allò que demana ser 
tret del silenci. Una mala transcripció, una 
interferència de les passions de l’home que 
és escriptor destruiran la fidelitat deguda. I 
així, hi ha l’escriptor opac, que posa les seves 
passions entre la veritat transcrita i el públic 
al qui la comunicarà.

 I és que l’escriptor no ha d’escriure 
de si mateix, encara que sigui de dins seu 
d’on tregui tot el que escriu. Treure alguna 
cosa de si mateix és tot el contrari d’escriure 
de si mateix. I si el fet de treure de si mateix 
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amb pols ferm la imatge fidel dóna trans-
parència a la veritat del que s’ha escrit, el fet 
de posar amb inconsciència vàcua les prò-
pies passions davant de la veritat, l’entela i 
l’enfosqueix. 

 Fidelitat que, per a aconseguir-se, 
exigeix una purificació total de les passions, 
que han de ser emmudides per fer lloc a la 
veritat. La veritat necessita un gran buit, un 
silenci on pugui allotjar-se, sense que cap al-
tra presència s’hi entremescli i la desfiguri. 
El que escriu, mentre ho fa, necessita em-
mudir les seves passions i, sobretot, la seva 
vanitat. La vanitat és una inflor d’alguna 
cosa que no ha aconseguit ser i s’infla per 
recobrir el seu interior buit. L’escriptor vani-
tós dirà tot el que no ha de dir a causa de la 
seva manca d’entitat, tot el que com que no 
és veritablement no ha de ser posat de ma-
nifest, i com que ho diu, no dirà el que ha de 
ser manifestat, no ho dirà o ho desfigurarà a 
causa de la seva intromissió vanitosa. 

 La fidelitat crea en qui la guarda, 
la solidesa, la integritat de ser un mateix. 
La fidelitat exclou la vanitat, que passa per 
recolzar-se en el que no és, en el que és de 
debò. I aquesta veritat és el que ordena les 
passions. Sense arrencar-les d’arrel, les fa 
servir, les posa al seu lloc, en l’únic des del 
qual sostenen l’edifici de la persona moral 
que es forma amb elles, per obra de la fideli-
tat a allò que és veritable.

 Així, el ser de l’home escriptor es 
forma en aquesta fidelitat amb què transcriu 
el secret que publica, essent mirall fidel de la 
seva figura, sense permetre a la vanitat que 
projecti la seva ombra i la desfiguri.

 Perquè si l’escriptor revela el secret 
no és per obra de la seva voluntat, ni pel seu 
desig d’aparèixer ell tal com és (és a dir, tal 
com no aconsegueix ser) davant del públic. 

És que hi ha secrets que exigeixen per si ma-
teixos ésser revelats, publicats. 
 
	 El	que	es	publica	és	per	algun	mo-
tiu,	perquè	algú, una persona, o moltes, en 
saber-ho, visquin sabent-ho, perquè visquin 
d’una altra manera després d’haver-ho sabut; 
per alliberar algú de la presó de la mentida, o 
de les boires del tedi, que és la mentida vital. 
Però tal vegada no es pot arribar a aquest 
resultat quan és volgut per si mateix, filan-
tròpicament. Allibera allò que, independen-
tment que ho pretengui, tingui poder per a 
fer-ho, i per contra, sense aquest poder no 
serveix de res pretendre-ho. Hi ha un amor 
impotent, que s’anomena filantropia. «Sense 
la caritat, la fe que transporta les muntan-
yes no serveix per a res», diu Sant Pau, però 
també: «La caritat és l’amor de Déu.» 

 Sense fe, la caritat davalla i esdevé 
un afany impotent d’alliberar els nostres 
semblants d’una presó, la sortida de la qual 
ni tan sols pressentim; en la sortida de la 
qual ni tan sols creiem.

 Solament dóna llibertat qui és lliu-
re. «La veritat us farà lliures.» La veritat, ob-
tinguda mitjançant la fidelitat purificadora 
de l’home que escriu.

 Hi ha secrets que requereixen ser 
publicats i són els que visiten l’escriptor 
aprofitant la seva solitud, el seu aïllament 
efectiu, que fa que tingui set. Un ésser as-
sedegat i solitari necessita el secret per a 
posar-se sobre seu, i li demana, en oferir-li 
progressivament la seva presència, que la 
vagi fixant, mitjançant la paraula, en traços 
permanents.

 Solitari de si mateix i dels homes i 
també de les coses, ja que tan sols en solitud 
se sent la set de veritat que omple la vida 
humana. Set també de rescat de victòria so-
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bre les paraules que se’ns han escapat traint-
nos. Set de vèncer per la paraula els instants 
buits que se n’han anat, el fracàs incessant de 
deixar-nos anar pel temps.

 En aquesta solitud assedegada, la 
veritat encara oculta apareix, i és ella, ella 
mateixa la que requereix que la posin de ma-
nifest. Qui l’ha anat veient progressivament 
no la coneix si no l’escriu, i l’escriu perquè 
els altres la coneguin. És que en rigor si se 
li mostra a ell, no és a ell, quant a individu 
determinat, sinó quant a individu del ma-
teix gènere dels que l’han de conèixer; i se li 
mostra a ell, aprofitant la seva solitud i ànsia, 
el seu emmudiment pel que fa al guirigall de 
les passions. Però no és a ell a qui es mostra 
pròpiament, perquè si l’escriptor coneix se-
gons escriu i escriu ja per comunicar el secret 
trobat als altres, a qui de debò es mostra és 
a aquesta comunicació, comunitat espiritual 
de l’escriptor amb el seu públic.

 I aquesta comunicació de l’ocult, 
que tothom rep per mitjà de l’escriptor, és 
la glòria, la glòria que és la manifestació de 
la veritat amagada fins al present, que dila-
tarà els instants transfigurant les vides. És la 
glòria que l’escriptor espera encara sense dir-
s’ho i que aconsegueix, quan escoltant amb 
fe en la seva solitud assedegada, sap trans-
criure fidelment el secret revelat. Glòria de 

la qual és subjecte recipiendari després de 
l’actiu martiri de perseguir, capturar i rete-
nir les paraules per ajustar-les a la veritat. A 
causa d’aquesta cerca heroica recau la glòria 
sobre el cap de l’escriptor i s’hi reflecteix. 
Però la glòria és en rigor de tots; es mani-
festa en la comunitat espiritual de l’escriptor 
amb el seu públic i la traspassa. 

 Comunitat d’escriptor i públic que, 
en contra del que primerament hom creu, 
no es forma després que el públic hagi lle-
git l’obra publicada, sinó abans, en l’acte 
mateix d’escriure l’escriptor la seva obra. És 
aleshores, quan el secret es fa patent, que es 
crea aquesta comunitat de l’escriptor amb 
el seu públic. El públic existeix abans que 
l’obra hagi estat llegida o no, existeix des del 
començament de l’obra, hi coexisteix, així 
com coexisteix amb l’escriptor com a tal. I 
tan sols arribaran a tenir públic, en la rea-
litat, aquelles obres que ja en van tenir des 
d’un principi. I així l’escriptor no necessita 
qüestionar-se l’existència d’aquest públic, ja 
que existeix amb ell des que va començar a 
escriure. I aquesta és la seva glòria, que sem-
pre arriba responent a qui no l’ha buscada 
ni desitjada, encara que sí que la presenti i 
esperi per transmutar conjuntament la mul-
tiplicitat del temps, fugit, perdut, per un sol 
instant, únic, compacte i etern.

MARÍA ZAMBRANO (Vélez-Màlaga, 1904 – Madrid, 1991) fou filòsofa i assagista. El seu pen-
sament té molt a veure amb la importància cabdal del llenguatge (i, per tant, l’escriptura) a l’hora de 
configurar una metafísica que transcendeixi. Zambrano va maldar per conjugar filosofia i poesia. Va 
haver de viure gairebé cinquanta anys a l’exili. 
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Carta primera
RAINER MARIA RILKE

París, 
17 de febrer de 1903

Distingit senyor,
 
 La seva carta em va arribar fa pocs 
dies. Vull donar-li les gràcies per la seva gran 
i afectuosa confiança. Amb prou feines si puc 
fer res més. No puc tractar la forma dels seus 
versos perquè em sento ben lluny de qual-
sevol intenció crítica. Si hi ha res que no es 
pot tocar amb paraules crítiques és una obra 
d’art: altrament, sempre en resulten malen-
tesos més o menys encertats. Les coses no 
són tan entenedores ni de tan bon dir com 
ordinàriament hom ens voldria fer creure: 
gairebé sempre els esdeveniments són indi-
cibles, car s’acompleixen en un àmbit on no 
ha penetrat mai cap mot, com també ho són 
les obres d’art, éssers curulls de misteri, la 
vida dels quals perdura al costat de la nostra, 
que s’esvaeix.

 Tot anticipant aquesta observació, 
sols li puc dir que els seus versos no te-
nen una forma pròpia; sí, però, silenciosos 
i amagats inicis del que és personal. Molt 
clar ho sento en el darrer poema, «La meva 
ànima». Aquí alguna cosa pròpia arriba a 
paraula i melodia. I en el poema «A Leo-
pardi», esplèndid, sorgeix, potser, una mena 
de parentiu amb aquest artista gran i solitari. 
Tot i això, aquests poemes encara no són 
res per ells mateixos, no són independents; 
tampoc el darrer ni el que fa referència a 
Leopardi. L’amable carta amb què vostè els 
acompanya encerta a explicar-me molts dels 

defectes que vaig copsar en llegir els versos, 
sense poder definir-los exactament.

 Vostè pregunta si els seus versos 
són bons. M’ho pregunta a mi. Abans ho ha 
preguntat a d’altres. Els ha tramès a revis-
tes. Els compara amb altres poemes i es ne-
guiteja si certes redaccions refusen els seus 
intents. Doncs bé (ja que m’ha autoritzat a 
donar-li consell), li demano que deixi tot 
això. Vostè mira enfora i això, ara, no li és 
permès. Ningú no li pot donar consell, nin-
gú no el pot ajudar, ningú. Només hi ha un 
mitjà. Camini cap a vostè mateix. Explori el 
fonament que vostè anomena escriure: com-
provi si estén les arrels en el lloc més pro-
fund del seu cor: confessi’s si es moriria en 
el cas que li fos refusat escriure. I, sobretot, 
pregunti’s, en l’hora més callada de la seva 
nit: he d’escriure?, edifiqui la vida tot seguint 
aquesta necessitat: la seva vida, endinsant-se 
fins i tot en l’hora més indolent i insignifi-
cant, ha d’esdevenir un símbol i un testimoni 
d’aquest afany. Aleshores atansi’s a la natu-
ra. Aleshores miri de dir, com el primer dels 
homes, el que veu i sent, el que estima i perd. 
No escrigui poemes d’amor! Defugi, sobre-
tot, les formes massa corrents i habituals. Són 
les més difícils de totes, perquè cal una força 
gran i madura a fi de donar quelcom de pro-
pi on apareixen en gran nombre tradicions 
bones i, en part, brillants. Per això, fugi dels 
motius generals i decanti’s vers aquells que li 
ofereix la seva vida de cada dia: descrigui’n 
les tristors i els anhels, els pensaments fugis-
sers i la fe en quelcom bell. Expliqui-ho tot 
amb una sinceritat íntima, reposada i humil, 
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i faci servir per a expressar-se les coses que el 
volten, les imatges dels somnis i els objectes 
dels seus records.

 Si la seva vida de cada dia li sembla 
esquifida, no l’acusi. Més aviat, acusi’s, digui’s 
que encara no és prou poeta per a cantar-ne 
les riqueses, car no hi ha esquifidesa ni lloc 
esquifit o indiferent per als creadors. I si es 
trobés en una presó, les parets de la qual no 
li deixessin arribar als sentits cap dels sorolls 
del món, no li restaria encara la seva infàn-
cia, aquesta deliciosa i règia riquesa, i tots els 
tresors de la memòria?

 Giri cap aquí l’atenció. Miri 
d’enlairar les enfonsades sensacions d’aquest 
passat llunyà. La personalitat se li enfor-
tirà, la soledat se li engrandirà i es conver-
tirà en una estança per a les hores incertes, 
on sentirà que passa de llarg, lluny, la fressa 
dels altres. I si d’aquest viratge cap endins, 
d’aquesta submersió en el món propi, en 
brollen versos, no se li acudirà preguntar a 
algú si els versos són bons. Tampoc no mirarà 
d’interessar les revistes pels seus treballs, 
perquè hi veurà la seva estimada propietat 
natural, un fragment i una veu de la seva 
vida. Una obra d’art és bona quan neix de la 
necessitat. En aquesta qualitat del seu origen 
rau el seu judici crític. No n’hi ha d’altre. Per 
això, distingit amic, no sé de cap més consell 
si no és el d’endinsar-se en vostè mateix i 
apregonar d’on brolla la seva vida. En aques-
ta deu hi trobarà la resposta a la pregunta 
de si ha de crear. Aculli-la tal com vingui, 
sense donar-hi més voltes. Potser es palesarà 
que està cridat a ésser artista. En aquest cas, 
prengui aquest destí i collporti’l, que és per a 
vostè feix i grandesa, sense demanar guardó 
que pugui venir de fora. Perquè cal que el 
creador sigui tot un món per ell mateix i que 
tot ho trobi en ell i en la natura en la qual 
s’ha inserit.
 

 Però, potser, després d’aquesta da-
vallada al fons de la seva soledat, li caldrà 
renunciar a ésser poeta (ja ho he dit: n’hi 
ha ben bé prou de sentir que hom pot viure 
sense escriure perquè ja no sigui lícit fer-ho). 
Tot i així, el recés que li he ofert no haurà 
estat inútil. Sigui com vulgui, des d’aquí la 
seva vida trobarà els camins que li escauen. 
Li desitjo que siguin bons, fecunds i llargs, 
molt més del que puc expressar.

 Què més he d’afegir, encara? Em 
sembla que hem accentuat els punts que 
convenia. Per acabar, solament m’agradaria 
aconsellar-li que al llarg de la seva evolució 
el seu camí sigui seriós i reposat. No el po-
dria contorbar amb més violència que guai-
tant enfora i de fora esperant una resposta a 
preguntes que solament es poden contestar, 
potser, en el punt més íntim del seu ésser i 
en la més silenciosa de les hores.

 M’ha provocat alegria trobar en 
el seu escrit el nom del professor Hora-
cek. Conservo envers aquest savi, tan digne 
d’afecte, un gran respecte i un agraïment que 
perduren a través dels anys. Expressi-li, si li 
plau, els meus sentiments. És molt amable 
per part seva que em recordi encara, i ho sé 
apreciar.

 Així mateix, li torno els versos que 
tan confiadament m’ha tramès. Un cop més 
li torno a agrair la intensitat i la cordialitat 
de la seva confiança, de la qual he intentat 
fer-me una mica més digne del que en rea-
litat sóc —vostè no em coneix— per mitjà 
de la meva resposta sincera, donada amb el 
millor que sé. 

Amb tota lleialtat i simpatia, 
Rainer Maria Rilke

Traducció d’Antoni Pascual
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RAINER MARIA RILKE (Praga, 1875 – Val-Mont, 1926) és un dels poetes més importants en 
llengua alemanya. Una de les seves obres més conegudes és Cartes a un poeta jove; en català també 
podem llegir-ne Rèquiems (2012), Cinquanta poemes de Neue Gedichte (2011), Poemes francesos (2011), 
Els quaderns de Malte (2010), Històries del bon Déu (2009), Sonets a Orfeu (2005), i Diari 1898-1900 
(1994).

ANTONI PASCUAL (Barcelona, 1941 ― Sant Celoni, 2001), teòleg i filòsof, va conrear la traduc-
ció, l’assaig, la biografia i la fotografia. Va dedicar molts anys a l’estudi d’autors com Màrius Torres, 
Antonio Machado, Rilke, Oscar Wilde, Nietzsche, Maragall o Verdaguer. 
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Discurs d’investidura com a Doctor 
Honoris Causa de la UAB*

PERE CALDERS

En més d’una ocasió, he expressat la meva 
creença que a mesura que ens acostem 

al canvi de segle es produeixen una colla de 
fenòmens que, més que a un simple canvi 
marcat pel calendari, permeten d’intuir una 
nova era. És com si haguéssim entrat en un 
període de liquidació d’idees i de sentiments, 
alguns per la inevitable caducitat que supo-
sa el transcurs del temps, però uns quants 
d’altres com si haguessin de morir transfor-
mats per un pur cansament col·lectiu, i a ve-
gades per un desig molt humà de modificar 
una mica perquè sí. 

 M’adono perfectament que acabo 
de formular una conclusió fàcil, i jo diria 
que àmpliament compartida. Però té tants 
aspectes i tan variats, que cadascú en pot ex-
treure deduccions que l’afectin de veres. O 
que li cridin molt particularment l’atenció. 
A mi m’ocupa i em preocupa el fet que sem-
bla que ens vagi ofegant un empatx de trans-
cendència que ens inclina a donar una gran 
importància a la crispació i al mal humor, 
com si es tractés de l’exaltació d’uns valors 
que afavoreixen amb parcialitat la creació 
estètica. No nego pas (tot i no creure-hi) que 
es tracti d’uns valors susceptibles d’impulsar 
la creativitat. Però el cert és que hem arribat 
a uns extrems que sovint no parteixen de la 

franquesa, sinó que es fa l’esforç d’inventar-
los sota el convenciment que donen prestigi. 
És allò que ja se sap: un nen que trenca el vi-
dre d’un aparador a cops de pedra, crida més 
l’atenció que l’obrer encarregat de col·locar-
ne un de nou.
 
 La transcendència inventada dóna 
lloc, amb freqüència, a l’estirabot carregat 
de pretensions, però d’una buidor desolado-
ra. El que trobo prodigiós és el ressò que ha 
tingut i, sobretot, els anys que fa que dura. 
És una actitud que ha servit, penso jo, per 
disfressar determinades mancances de cri-
teri propi, però carregades de suficiència. 
Amb el mèrit, afegit, de fer creure en una 
joventut imarcessible, encara que caigui de 
vella. Això és particularment verificable en 
les arts plàstiques, on es produeix el por-
tent que la petulància que pretenia esverar 
la burgesia de principis d’aquest segle, avui, 
repetida o parodiada, encara pretengui man-
tenir les seves prerrogatives de fantasma 
respectable. Cal reconèixer-li que continua 
deixant bocabadats els progressistes en estat 
d’hibernació. Exerceix una subtil dictadura 
basada en una por íntima, que malament l’hi 
anirà a qui gosi d’exterioritzar-la. S’ha arri-
bat a aconseguir que els excrements en con-
serva (uns pots de llauna sense data de cadu-

* Reproduïm aquest text amb el permís del Dipòsit digital de documents de la UAB (http://ddd.uab.cat/
record/48751)
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citat) de l’artista italià Piero Manzoni, donin 
la volta al món suscitant una admiració que 
gaudeix del suport de selectes minories. Els 
pots han estat exhibits, amb tots els honors, 
als museus més importants d’arreu del món. 
Crec que estan assegurats amb unes elevades 
pòlisses, perquè si els passava la desgràcia 
que algun imprudent iconoclasta els obrís, 
el dany seria irreparable. Piero Manzoni va 
morir fa temps i els seus processos digestius 
són irrepetibles. 

 I bé, això només és un exemple caçat 
al vol; triat gairebé a l’atzar entre una infinita 
varietat de propostes encaminades a desper-
tar l’èxtasi artístic i acreditar una modernitat 
a tota prova. Actualment, un abocador ple 
d’escombraries podria guanyar el gran pre-
mi d’escultura en biennals d’indiscutible re-
putació. És més: em balla pel cap que ja ha 
ocorregut algun cas que s’assembla molt al 
suggeriment apuntat.

 Tot això ha estat el resultat d’un 
muntatge comercial formidable i d’una crí-
tica que —m’atreveixo a dir-ho— ha estat 
més innovadora que l’art que ha sotmès a 
anàlisi. I més creativa, més audaç, de mane-
ra que cal reconèixer-li aquest mereixement. 
Per desgràcia, sembla detectar-s’hi en els da-
rrers temps senyals de fatiga, com si de tant 
enfilar-se per les branques se li hagués res-
sentit tota la musculatura.

 Les cavil·lacions anteriors s’han re-
ferit, ho repeteixo, a les arts plàstiques. Po-
dria semblar fora de lloc que siguin formu-
lades en uns raonaments que es proposen de 
centrar-se en la literatura, però provaré tot 
seguit de justificar els meus motius. 

 Sovint, al llarg de la història, crí-
tics, historiadors i erudits diversament es-
pecialitzats s’han aplicat a relacionar, com a 
moviments sorgits d’unes mateixes actituds, 

iguals o paral·leles, les realitzacions en pin-
tura, en escultura, en música, en arquitectu-
ra... La veritat és que a vegades sí i a vega-
des no, que no sempre els resultats han estat 
plenament confirmadors de la teoria. En 
els temps moderns s’ha produït un notable 
fenomen de divergència de camins. Trobar 
punts de contacte entre manifestacions, ar-
tístiques distintes ha representat, sovint, una 
feina complicada i rebuscada, per arribar a 
conclusions poc convincents. La pintura va 
emprendre, molt aviat, una cursa desboca-
da i no cal aturar-se a esmentar els noms de 
pintors de fama mundial que van proclamar 
«que calia matar la pintura», i la mataven 
pintant. Tingué lloc un procés de desinte-
gració, i fins i tot es van anar substituint els 
materials tradicionals, com la tela, la fusta, el 
paper, els murs nobles, etcètera, per un culte 
a l’anomenada matèria pobra, menyspreada 
i subvalorada. Una mena de trasbalsament 
amb empelts d’inquietuds socials, polítiques 
i filosòfiques es va obrir pas a empentes. Fou 
ponderada la lletjor amb el mateix entusias-
me que abans s’exaltava la bellesa i com que 
el desafiament comportava unes certes difi-
cultats de renovació perpètua d’idees, o de 
simples pensades, es requeria una escassa o 
nul·la aptitud tècnica. Aparegueren una mu-
nió d’artistes. No crec que n’hi hagi hagut 
mai tants, en cap època de la història. No 
sé si per pura coincidència van fer aparició, 
alhora, un estol de negociants que van veure 
en la pobresa de l’art una mina de riquesa, 
unes possibilitats impressionants de movi-
ments de caixa. En aquestes condicions, era 
imprescindible el suport d’una crítica que 
havia d’improvisar sobre la marxa, una mica 
—o molt—pressionada per les prodigioses 
troballes dels pintors, lliurats a una cursa 
de superació de nyaps que els ha tret ho-
res de dormir. Calia comptar, a més, amb la 
col·laboració de col·leccionistes convençuts 
que quedarien bé i que invertirien profitosa-
ment comprant peces que no agradaven a les 
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seves senyores. 

 Evidentment, no hi ha res de nou 
en el que acabo de dir. Tampoc no em pro-
posava pas d’arribar a les constatacions poc 
o molt desusades en el sentit que l’escultura 
va trigar una mica més a pujar al tren de la 
modernitat desorbitada. Els escultors ana-
ven fent, tot contemplant amb una punta de 
perplexitat les troballes dels seus col·legues 
pintors. Dic que van trigar, però finalment 
es decidiren a recobrar el temps perdut. Em 
permeto de fer memòria que fa cosa d’un 
parell d’anys va tenir lloc a Barcelona una 
exposició que consistia en vedelles de debò 
trossejades, amb els caps, les potes i la resta de 
fragments anatòmics penjats en uns ganxos 
d’escorxador. El conjunt fou presentat com a 
una exposició d’escultures i li foren dedica-
des crítiques molt encoratjadores. Bé: és un 
exemple escollit a l’atzar, al bat d’un record 
recent. Ara tothom sap que l’escultura, amb 
un cert retard respecte a la pintura, ha fet 
una correguda impressionant per posar-se al 
dia i ja es pot dir, a boca-plena, que ha atra-
pat la seva companya en el camp de les arts 
plàstiques. És més: en alguns aspectes l’ha 
superada, perquè l’artista, l’escultor, ni tan 
sols no ha tingut necessitat de pastar fang, 
tallar fusta o picar pedra, en una fase de l’art 
en la qual el pintor encara s’ha d’embrutar 
les mans barrejant colors. Existeixen obres, 
sota la promesa d’eternitat que ofereixen els 
museus i les fundacions, que són, simple-
ment, una replega de plats de pisa barata, de 
mobles esvinçats o de roba vella. 

 No em proposo pas, ni estic preparat 
per fer-ho, d’emetre judicis crítics sobre l’art 
actual. Només de pensar-hi em ve mandra 
anímica. Si m’he permès, ni que sigui molt 
de passada, d’esmentar alguns casos aïllats i 
no pas dels més representatius, ha estat per 
posar en relleu un fet que em sembla, pel cap 
baix, curiós: la literatura no ha seguit el galop 

desenfrenat de la pintura i l’escultura. Encara 
navega (valgui l’expressió) sobre pàgines de 
paper i no ha trencat l’aliança amb la tinta 
ni amb la lletra d’alfabets intel·ligibles. En-
cara s’avé amb enquadernacions protectores. 
Juraria que no podríem trobar cap editor 
que llancés al mercat manats d’herba embo-
licats amb làmines de suro i que assegurés 
que allò era una novel·la. En tot cas, tindria 
poquíssims compradors i de lectors ni un, 
per raons òbvies. Això, que té tot l’aire d’un 
estirabot, no ho és tant si es pren en consi-
deració algun vaitot de l’art dels nostres dies. 
Amb la diferència que així com l’hipotètic 
editor s’abocaria a la fallida, les dites pintura 
i escultura dels temps actuals han conegut 
una era de prosperitat econòmica inusitada. 
Hi ha qui pretén detectar símptomes de de-
cadència en el sentit monetari, però la ve-
ritat és que hi ha l’esperança de salvar-ho a 
base d’ajuts institucionals.

 Però tornem a la literatura. El que 
he dit abans no significa pas —ningú no em 
creuria si ho afirmava— que no hagi tingut 
un inesgotable afany renovador. Tanmateix, 
l’ha condicionada l’eina imprescindible del 
llenguatge. Els pintors han pogut prescin-
dir de pigments, de paletes, de pinzells, de 
teles i de taules. Els escultors, sovint, s’han 
sentit més atrets per la soldadura autògena 
que pel modelatge o la talla. En canvi, si 
bé és cert que hi ha hagut escriptors par-
tidaris d’inventar paraules —fins i tot amb 
èxit de crítica—, són ben pocs, si és que n’hi 
ha hagut algun, que hagi arribat a l’extrem 
d’empescar-se un idioma de cap a peus. Ja 
s’entén que l’esperanto queda fora d’aquesta 
afirmació, perquè és del domini públic que 
es tracta d’una altra cosa. I, sigui com sigui, 
la dependència del paper i de la lletra im-
presa ha estat general. S’han emprès camins 
ben variats, però el vehicle per a recórrer-los 
sol ésser el mateix. Quan jo era molt jove 
(devia tenir disset o divuit anys) un grup 
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d’entusiastes admiradors de Marinetti van 
organitzar a Barcelona una sessió pública 
dedicada al futurisme. A l’entrada del local 
on se celebrava l’acte, s’hi va situar una acòlit 
a peu dret, que tenia al seu costat una pila 
de diaris vells. Aguantava un barret amb la 
copa invertida i a cada persona que passava 
la porta l’hi donava una pàgina de diari i la 
convidava a esquinçar-la, fer-ne trossos ben 
petits, i introduir-los a la copa del barret. Tot 
seguit, remenava enèrgicament el barret i 
demanava al visitant que n’extragués un gra-
pat de bocins de paper i li deia: «Veus? En 
aquesta barreja hi trobaràs totes les lletres 
que calen per compondre un poema. Només 
cal que les sàpigues ordenar». 

 Parlo de mig segle enrere i 
d’aleshores ençà no he tingut notícia que la 
recomanació del militant futurista hagi do-
nat cap poeta important, tot i que si es con-
sidera amb altruisme i amb ganes de reve-
renciar les evidències, cal convenir que tenia 
un solatge de veritat. Realment, és essencial 
triar lletres per formar paraules, i encertar 
paraules que expressin idees i sentiments. 
La fórmula, gràcies al to excèntric dels dia-
ris vells i estripats, va fascinar molts joves 
d’aquell temps desitjosos de distingir-se, 
però encara ara, quan hi penso, em fa l’efecte 
d’una estupidesa carregada de petulància. 

 Per no deixar-me cap de les coses 
que només sé a mitges (i encara!), he de 
dir que em sembla que la música també ha 
volgut batre rècords de modernitat foras-
senyada. Fa cosa d’una vintena d’anys, vaig 
assistir a un concert de música modernís-
sima. En un extrem d’un gran saló gòtic, 
van instal·lar-hi una tarima, damunt la qual 
hi havia un bastidor d’on penjaven paelles, 
casseroles, cassons; olles, pots. Tota una ba-
teria de cuina, molt completa. D’entrada, el 
conjunt ja despertava una gran expectació, 
per la presència dels intèrprets: quatre ho-

mes vestits d’etiqueta i una noia habillada 
de molt vestir. Després de fer-se un silenci 
respectuós, els músics començaren a colpejar 
(potser amb mans de morter, però no ho po-
dria assegurar) els estris de forn i de fogó. A 
intervals, s’aturaven i la cantant feia uns xis-
cles penetrants, alternant-los amb uns crits 
d’aquells que maten el cuc de l’orella. Prego 
que se’m tingui en compte que he confessat 
la meva ignorància —també— en qüestions 
musicals. El cas és que els assistents que jo 
tenia més a prop, els que podia observar amb 
més atenció, estaven extasiats. Com que ad-
meto que ells devien tenir uns coneixements 
que em falten a mi, els vaig concedir crèdit. 
Però, des d’aquella data fins ara ¿quines tro-
balles s’hi han afegit que ens permetin parlar 
de modernitat afegida? Que consti que par-
lo d’una vintena d’anys enrere. 

 Sigui com sigui, el meu propòsit 
d’ara és remarcar unes diferències de ritme 
diguem-ne creador entre les diverses ma-
nifestacions artístiques. A mi em sembla 
evident que la literatura ha estat més con-
servadora, no pas en el seu fons, sinó en 
l’aspecte formal. Avui dia, vist per fora, un 
llibre encara és un llibre, mentre que un 
quadre pot ésser una taca d’humitat a la pa-
ret, o una escultura un cove ple d’encenalls. 
No vull fer judicis de valor, però sí destacar 
la circumstància de la copiosa quantitat de 
moviments que han fet l’intent d’agrupar, 
sota una mateixa denominació, les diverses 
arts, com si obeïssin a significacions idènti-
ques. Obres serioses, elaborades per experts 
en cada una de les especialitats n’arriben a 
enumerar més d’una seixantena que, per or-
dre alfabètic, van de l’Alexandrisme fins a 
l’Ultraisme.

 És una llista extreta del Diccionari 
literari Bompiani de l’edició corresponent 
a l’any 1959. En els quaranta anys trans-
correguts des d’aleshores, han sorgit noves 
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designacions per a expressar noves inquie-
tuds, sense oblidar que moltes de les que fi-
guren a la relació esmentada compten amb 
hereves precedides dels corresponents neo i 
post. Moltes han passat als arxius dels oblits 
respectuosos, sense deixar rastres dignes 
de consideració. Però és realment notable 
l’evidència que totes elles —o gairebé— han 
pretès d’establir una unitat de propòsits en 
cada moment determinat, entre les arts plàs-
tiques, la literatura i la música. Com si una 
proposta filosòfica, política, religiosa, estèti-
ca o social les hagués convocades a servir, 
disciplinadament, una mateixa causa. Això 
ha estat cert en alguns casos i és innegable 
que en alguns moments històrics ha donat 
fruits considerables però crec que no es pot 
incloure en cap generalització.

 Amb tot el risc que comporta en el 
meu cas, no em puc estar de creure —i de dir-
ho— que els grans moviments pretesament 
homogenis en l’art, quan s’han produït, han 
estat més presents en l’intel·lecte de crítics i 
d’erudits que no pas en el feinejar dels veri-
tables protagonistes, els autors. Com que no 
puc tenir la pretensió de formular una teoria 
global, em limitaré —i, de debò, amb unes 
mancances que reconec— a parlar del nostre 
país i, concretament, de la nostra època. He 
passat tota la meva vida alternant amb pin-
tors, amb escultors i amb escriptors. He tre-
ballat en editorials i he escrit i publicat uns 
quants llibres, la qual cosa, després del pas 
dels anys que m’han calgut per arribar a la 
vellesa, potser em pot permetre de recolzar-
me en una mica d’experiència.

 Des dels meus temps d’estudiant a 
l’Escola Superior de Belles Arts de Barcelo-
na, company de joves, com jo, amb la curio-
sitat infantil pràcticament encastada als ulls 
i a l’esperit, he comprovat que és possible de 
descobrir ben d’hora els qui estan dotats per 
a l’art, com si fos per a ells una marca de 

naixença, i els qui no posseeixen aquest do. 
És una cosa que no té res a veure amb ni-
vells d’intel·ligència ni amb habilitats que es 
puguin adquirir a base de matricular-se i es-
tudiar en acadèmies. És un do natural. Ja sé 
que hi ha hagut grans pintors i grans escul-
tors que han partit d’una teoria per arribar a 
una pràctica, però per sort o per pega jo he 
conegut amb molta més freqüència els qui 
parteixen d’una pràctica i deixen que els ex-
perts els basteixin teories. És com la famosa 
frase d’Isidre Nonell en resposta a algú que 
formulava preguntes sobre la seva pintura: 
«Jo pinto i fora!»
 
 Entre els escriptors tenen lloc altres 
motivacions i, segurament, l’atracció de ca-
mins diferents en cadascun. Em vull referir, 
d’una manera especial, als escriptors catalans 
que han acordat, des dels inicis de la seva vo-
cació, escriure en català és una decisió que 
comporta acceptar d’entrada la lluita contra 
unes dificultats que els escriptors pertan-
yents a llengües diguem-ne normalitzades 
ni tan sols se solen plantejar. Vull dir: entre 
nosaltres, és una decisió que no tan sols es 
fonamenta en el desig de fer una carrera li-
terària, sinó que hi compta, de bon principi, 
un esperit de fidelitat a determinades con-
viccions.

 Això explica, em sembla a mi, que 
quan es parla de moviments integradors o 
paral·lels, en el sentit que parteixen d’una 
intenció d’homogeneïtat, no ens resulta fà-
cil de trobar, per exemple, una novel·la ca-
talana que faci joc total amb una pintura 
catalana. Trobaríem, naturalment, casos que 
contradiuen aquesta afirmació meva, però 
estic convençut que constitueixen més una 
excepció que no pas una regla. I em sembla 
lògic: abans he esmentat la quasi impossi-
bilitat de fer una carrera literària en català 
i en l’accepció de guanyar-s’hi bé la vida 
professionalment. En canvi, és corrent, qua-
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PERE CALDERS (Barcelona, 1912-1994) és un dels narradors més importants de la literatura 
catalana del segle xx. La seva obra enllaça amb la tradició centreeuropea que, mitjançant l’absurd i 
la ironia, revela la fragilitat de les certeses absolutes que sustenten això que anomenem realitat. Els 
relats i les novel·les de Calders destaquen per una barreja d’humor reflexiu, fantasia, ambigüitat, 
somni, poesia i enginy, la qual cosa l’acosta a autors com Kafka, Poe, Čapek, Pirandello o Borges. Ha 
estat traduït a l’anglès, l’alemany, el portuguès, el búlgar, el rus, l’espanyol, el basc, l’eslovè, el francès, 
l’holandès, l’italià, i el suec, entre altres llengües.

si obligat, que s’iniciïn carreres de pintor i 
d’escultor amb l’ambició —ben legítima, 
d’altra banda— no tan sols de guanyar-
s’hi la vida, sinó de fer-s’hi ric. Tenim uns 

quants pintors i escultors catalans que han 
fet fortuna, però no es pot pas dir el mateix 
referint-nos a escriptors catalans. 
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Números
ROBERTO BOLAÑO

Com que ja tinc 44 anys, donaré alguns consells sobre l’art d’escriure contes. 
1) Mai no emprenguis els contes d’un en un. Si algú emprèn els contes d’un en un, hones-
tament, pot estar escrivint el mateix conte fins al dia de la seva mort. 
2) El millor és escriure els contes de tres en tres o de cinc en cinc. Si et veus amb prou ener-
gia, escriu-ne de nou en nou o de quinze en quinze. 
3) Compte: la temptació d’escriure’n de dos en dos és tan perillosa com dedicar-se a 
escriure’n d’un en un, però porta dins el mateix joc brut i enganxifós dels miralls amants. 
4) Cal llegir Quiroga, cal llegir Felisberto Hernández i cal llegir Borges. Cal llegir Rulfo, 
Monterroso, García Márquez. Un contista que tingui una mica d’estimació per la seva obra 
no llegirà mai Cela ni Umbral. Sí que llegirà Cortázar i Bioy Casares, però de cap manera 
Cela i Umbral. 
5) Ho torno a dir per si no ha quedat clar: Cela i Umbral, ni en pintura. 
6) Un contista ha de ser valent. És trist haver-ho de reconèixer, però és així. 
7) Els contistes solen presumir d’haver llegit Petrus Borel. De fet, és notori que molts con-
tistes intenten imitar Petrus Borel. Gran error: haurien d’imitar Petrus Borel en la manera 
de vestir! Però el cert és que de Petrus Borel amb prou feines en saben res! Ni de Gautier 
ni de Nerval! 
8) Bé, hauríem d’arribar a un acord: llegiu Petrus Borel, vestiu com  Petrus Borel, però llegiu 
també Jules Renard i Marcel Schwob, sobretot llegiu Marcel Schwob i de Schwob passeu a 
Alfonso Reyes i de Reyes a Borges. 
9) El cert és que amb Edgar Allan Poe tots en tindríem prou. 
10) Penseu en el punt número nou. Hom ha de pensar en el nou. De genolls, si pot ser. 
11) Llibres i autors altament recomanables: Del sublim, del Pseudo-Longí; els sonets del 
desafortunat i valent Philip Sidney, la biografia del qual va escriure Lord Brooke; Spoon 
River Anthology, d’Edgar Lee Masters; Suicidios ejemplares, d’Enrique Vila-Matas. 
12) Llegiu aquests llibres i llegiu també Txékhov i Raymond Carver, un dels dos és el millor 
contista d’aquest segle.

ROBERTO BOLAÑO (Santiago de Xile, 1953-Barcelona, 2003), va ser novel·lista, poeta i articu-
lista. La seva obra més coneguda és Los detectives salvajes (1998). Va viure molts anys a Blanes, on va 
col·laborar amb alguns mitjans de comunicació locals. 
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Escriptors aficionats
MARK TWAIN

Sé per experiència que quan un escriptor 
aficionat ens ofereix alguna de les seves 

produccions amb la intenció que la jutgem 
amb honestedat i fredor, i ens demana que 
en dictem un veredicte sincer sense cap 
mena de compromís, realment no vol pas 
dir això. El que espera de nosaltres són feli-
citacions i ànims. L’experiència també m’ha 
ensenyat que en gairebé tots aquests casos 
les felicitacions i els ànims són impossibles, 
si hom vol ser sincer.

 Acabo de llegir un parell de textos 
d’aquesta mena que m’han donat aquest 
matí i no sé què fer. Si fossin de gent que no 
conegués no m’hauria esforçat a llegir-me’ls 
i els hauria tornat —seguint el meu cos-
tum—, disculpant-me per la meva manca 
d’experiència com a editor, que m’incapacita 
per a jutjar res que no hagi escrit jo mateix. 
Però la collita d’aquest matí prové d’amics i 
això ja són figues d’un altre paner. M’ho he 
llegit tot i el resultat és el de gairebé sempre: 
no és literatura. Hi ha més gall que farci-
ment. Un dels textos s’hi acosta, certament, 
però la mà aficionada hi és tan freqüent que 
ho espatlla tot. En cas que el meu veredicte 
sigui favorable, la intenció de l’autor és en-
viar el manuscrit a una revista. 

 Hi ha quelcom en aquesta intrepi-
desa ingènua que em deixa astorat. És una 
gosadia altiva i imprudent que suposo que 
no es troba en cap altre camp tret del de la 
literatura. Hi ha lleugeres semblances amb 
l’àmbit de la guerra. El soldat inexpert comú 
sovint s’ofereix ple de vanes esperances i es 
mostra decidit a afrontar qualsevol perill 
—però les similituds s’acaben aquí. Ni tan 

sols el soldat inexpert més agosarat s’oferirà 
mai com a candidat a general de brigada, i 
en canvi l’escriptor amateur fa precisament 
això. Amb el seu bolígraf inexpert ajunta 
una sèrie de vulgaritats i les ofereix a totes 
les revistes, l’una darrere l’altra —és a dir, 
les proposa per ocupar un lloc restringit a 
generals literaris que han guanyat el rang i 
la plaça després d’anys i fins i tot dècades 
d’entrenament dur i honest en els graus més 
baixos de l’ofici. 

 Estic segur que aquesta ofensa no-
més s’esdevé en el nostre camp. Algú sense 
experiència com a sabater no ofereix els seus 
serveis al supervisor d’una sabateria —ni tan 
sols l’aspirant més groller seria tan ximple 
d’actuar així. És conscient de la comicitat de 
tot plegat, de la seva impertinència; s’adona 
que és evident que cal un aprenentatge 
perquè algú pugui ser qualificat de llauner, 
manobre, picapedrer, impressor, veterinari 
de cavalls, carnisser, guardafrens, xofer, lle-
vadora i qualsevol altra ocupació per mitjà 
de la qual els éssers humans es guanyin el 
pa i la fama. Ara bé, quan es tracta de litera-
tura, aquest sentit comú s’esvaeix de sobte i 
l’aspirant es pensa que és davant d’una pro-
fessió que no demana aprenentatge, ni ex-
periència, ni entrenament —tan sols talent 
conscient i el coratge d’un lleó...

 Imaginem-nos un cas anàleg: un 
aspirant a guanyar-se la vida com a cantant 
d’òpera, per exemple. L’aspirant sol·licita el 
lloc de segon tenor. La direcció l’accepta, 
preparen les condicions i el posen en nòmi-
na. 
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 Després del primer acte, el director 
vol parlar amb el segon tenor. Li pregunta:
—Tu has estudiat música?
—Una mica, sí; pel meu compte, a estones, 
per divertir-me.
—Aleshores, mai no has estudiat regular-
ment per ser cantant d’òpera amb cap mes-
tre d’aquest art?
—No.
—Doncs què t’ha fet pensar que podries ser 
el segon tenor de Lohengrin?
—Vaig pensar que podria. Volia intentar-ho. 
Crec que tinc bona veu.
—Sí, tens bona veu, i després de cinc anys 

d’esforç diligent sota la direcció de mestres 
competents podries tenir èxit, potser, però 
t’asseguro que encara no estàs preparat per 
a ser segon tenor. Tens bona veu; tens bona 
planta; tens una confiança noble i infantil; 
tens una valentia estupenda, fins i tot so-
brehumana. Tot això és important i juga a 
favor teu però hi ha altres coses importants 
en aquest món que encara no tens. Si no et 
pots permetre el temps i l’esforç necessaris 
per a assolir-les, deixa l’òpera i intenta fer 
quelcom que no demani entrenament i ex-
periència. Ara vés-te’n i busca feina com a 
cirurgià. 

MARK TWAIN (1835-1910) és per a molts el pare de la literatura nord-americana. D’entre la seva 
vastíssima producció podem destacar, inevitablement, clàssics com The Adventures of Hucleberry Finn, 
The Adventures of Tom Sawyer, The Prince and the Pauper i la seva monumental autobiografia. En ca-
talà en podem llegir Canibalisme als vagons i altres relats (2013), Les aventures d’en Huckleberry Finn 
(2010), Les aventures de Tom Sawyer (2010), El foraster misteriós (2007), Consells per a les nenes bones 
(2006), Els diaris d’Adam i Eva (2006), Un assassinat, un misteri i un casament (2001), El príncep i el 
captaire (1999), Un ianqui a la cort del rei Artús (1999), Un doble misteri (1996), Tom Sawyer, detectiu 
(1991), i L’elefant blanc, robat (1988).
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Escriure en la llengua dels 
fantasmes
ISAAC BASHEVIS SINGER 

Majestats, alteses reials, senyors i senyo-
res,

 Sovint la gent em pregunta: «Per 
què escrius en un idioma moribund?». Vull 
explicar-ho amb unes quantes paraules.

 Primerament, m’agrada escriure 
històries de fantasmes i no hi ha res que 
encaixi més bé amb un fantasma que un 
idioma moribund. Com més mort està un 
idioma, més viu tenim el fantasma. Als fan-
tasmes els encanta el jiddisch i, pel que sé, 
tots el parlen. 

 En segon lloc, no crec en els fan-
tasmes i prou, sinó que també crec en la 
resurrecció. Estic convençut que un bon 
dia milions de cadàvers que parlen jiddisch 
s’aixecaran de llurs tombes i la primera 
pregunta que faran serà: «Hi ha cap lli-
bre jiddisch nou per a llegir?». Per a ells el 
jiddisch no estarà mort. 
Tercer, durant dos mil anys hom va conside-
rar l’hebreu una llengua morta. Tot d’una va 
reviure. El que li va passar a l’hebreu li pot 

passar al jiddisch un dia (tot i que no tinc 
ni la més lleugera idea de com tindrà lloc 
aquest miracle).
 
 Encara hi ha un quart motiu (me-

nor) per a no abandonar el jiddisch i és 
aquest: el jiddisch potser es mor, però és 
l’única llengua que conec bé. El jiddisch és la 
meva llengua materna i una mare realment 
no mor mai.
 
 Benvolguts, hi ha cinc-cents mo-
tius que em van dur a escriure per als nens 
però, per a no allargar-me, n’esmentaré tan 
sols deu. Número 1: Els nens llegeixen lli-
bres, no pas ressenyes. Número 2: Els nens 
no llegeixen per trobar la seva identitat. Nú-
mero 3: No llegeixen per alliberar-se de cap 
culpa, per sadollar cap set de rebel·lió, ni per 
desempallegar-se de cap alienació. Número 
4: No fan servir psicologia per a res. Núme-
ro 5: Detesten la sociologia. Número 6: No 
intenten entendre Kafka ni Finnegan’s Wake. 
Número 7: Encara creuen en Déu, la família, 
els àngels, els dimonis, les bruixes, els follets, 
la lògica, la claredat, la puntuació, i més co-
ses tan obsoletes com aquestes. Número 8: 
Els encanten les històries interessants, no 
pas els comentaris, les guies, ni els peus de 
pàgina. Número 9: Quan un llibre és avorrit, 
badallen a cor què vols, sense cap mena de 
vergonya ni de por de l’autoritat. Número 
10: No esperen que el seu estimat escriptor 
redimeixi la humanitat. Tot i ser joves, saben 
que no té aquest poder. Només els adults te-
nen il·lusions tan infantils.

Reproduïm el discurs que Isaac Bashevis Singer va fer a Estocolm, el 10 de desembre de 1978, en 
rebre el Premi Nobel de Literatura.
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ISAAC BASHEVIS SINGER (1902-1991) va néixer a Radzymin (Polónia). Fill d’un rabí hassídic, 
va escriure sempre en jiddisch, com els seus dos germans. El 1935 va emigrar als EUA i es va establir 
a Nova York. Allà va col·laborar amb alguns diaris jiddisch. El 1978 va rebre el Premi Nobel de lite-
ratura. En català només en podem llegir el recull A la llar d’un rabí (1993).
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La cambra de la memòria
ENRIC IBORRA

Fins fa poc, no podíem llegir en català res 
de Joseph Brodsky, un dels grans poetes 

russos del segle xx. En poc temps, però, la 
situació ha canviat radicalment. Va obrir el 
foc Viena Edicions, que el 2011 va publi-
car La marca de l ’aigua (en la col·lecció «El 
cercle de Viena»), un recull de reflexions 
entreteixides amb episodis autobiogràfics de 
les estades hivernals de Brodsky a Venècia. 
La mateixa combinació d’assaig i de memo-
rialisme es retroba en Una cambra i mitja, 
editada enguany per les Publicacions de la 
Universitat de València. També enguany, i 
com a traca final, Edicions 1984 ha tret Poe-
mes escollits de Joseph Brodsky, en traduc-
ció de Judit Díaz Barneda, que està rebent 
molts elogis. 

 Us voldria parlar de En una cambra 
i mitja. El títol fa referència a l’apartament 
de Petersburg, aleshores Leningrad, on Bro-
dsky va viure la infantesa i joventut amb els 
seus pares. A l’URSS, l’espai mínim vital per 
persona era de nou metres quadrats, però a 
causa de la singularitat de la porció de pis 
que va tocar als tres membres de la família 
Brodsky, van acabar amb un total de qua-
ranta metres. Una cambra i mitja per cap, 
doncs. Es podien considerar ben afortunats, 
perquè, a més, eren jueus i tots tres havien 
sobreviscut a la guerra ( Joseph Brodsky va 
nàixer al 1940). 

 En una cambra i mitja naix d’una 
reflexió sobre l’absència definitiva dels pa-
res. De fet, Brodsky no els va tornar a veu-
re des del 1972, any en què es va exiliar de 
l’URSS. Brodsky combina en aquesta obra 

la reconstrucció d’un microcosmos físic i 
moral sota les condicions del règim soviètic 
amb una reflexió sobre la memòria personal. 
Aquesta dimensió assagística del seu llibre 
se centra en el caràcter problemàtic, contra-
dictori i paradoxal de la memòria, a causa, 
en primer lloc, de «la incompatibilitat del 
present amb allò que es recorda». En el cas 
de Brodsky aquesta incompatibilitat esdevé 
radical, perquè entre la seua vida present, als 
Estats Units i escrivint en anglès, i la passa-
da a la Rússia soviètica hi ha una solució de 
continuïtat seca i marcada: «La realitat a què 
m’enfronte no té cap relació ni cap corres-
pondència amb la cambra i mitja i els seus 
dos habitants a l’altra banda de l’oceà i que 
ara no existeix. Pel que fa a alternatives, no 
puc pensar en res de més dràstic que on sóc 
ara». 

 A aquesta dificultat s’hi afegeix, 
per a Brodsky, el fet que la memòria, 
inevitablement, és selectiva: «conté 
precisament detalls, no la imatge completa; 
els moments culminants, si voleu, no 
l’espectacle sencer», «s’assembla a una 
biblioteca en desordre alfabètic, i sense les 
obres completes de ningú», és «una xarxa de 
pesca amb una captura molt petita, i sense 
aigua. No la pots fer servir per a reconstruir 
ningú, ni tan sols en el paper». La selecció 
―o la traïció o el falsejament del passat―	és 
un element constitutiu de la memòria. No es 
pot recordar tot.

 El que recordem, a més, ho recor-
dem en forma de fragments dicontinus, de 
manera que es perd també el sentit i el sen-
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timent de la continuïtat. La memòria s’ha 
de conformar amb moments, amb exemples, 
que, d’altra banda, no són mai un simple re-
flex del passat: podem afirmar que els fets 
de la nostra vida van ocórrer i els vam viu-
re tal com els recordem? Per complicar-ho 
una mica més, alguns d’aquells fets o factors 
que van influir en el nostre passat, els hem 
conegut a posteriori. Això canvia retrospec-
tivament la realitat del que es va viure, que 
consistia, en part, a no saber el que vam sa-
ber després. 

 El lector pot sentir una certa per-
plexitat davant aquestes reflexions de Bro-
dsky, perquè la reproducció que duu a terme 
del seu món perdut és tan vívida i suggestiva 
que, en certa manera, les desmenteix. La pa-
radoxa, però, és només aparent. La memòria 
resulta vàlida, o suficient, quan recorda un 
món en què no hem viscut: ens dóna molt 
més del que teníem abans. En el cas de la 
memòria personal, no és així. Com recordar 
en una imatge coherent una vida mig parti-
da per l’exili? 

 I com recordar els pares? El seu re-
cord queda pertorbat pel sentiment de no 
haver estat just amb ells. Les reflexions que 
aquest fet suggereix a Brodsky són més aviat 
una justificació. Hi ha «la sospita que tots 
nosaltres no som sinó estranys els uns per als 
altres. Que el nostre sentit de l’autonomia 
és molt més fort que el de la unitat, per no 
parlar del de la causalitat», que «un fill no 
recorda els seus pares perquè sempre se n’està 
anant de casa, llest per al futur. Se suposa 
que ell també estalvia les seues neurones 
per a un ús futur. Com més curta és la teua 
memòria, més llarga és la teua vida, diu un 
proverbi». Un altre aspecte que complica i fa 
més punyent la memòria dels pares és que el 
seu record s’entremesca amb la consciència 
del nostre futur: «Si tinc alguna noció del 
futur, està feta a semblança seua», «perquè 

cada fill, d’una manera o una altra, repeteix 
l’evolució dels seus pares». 

 L’esforç per recordar els pares, i el 
món i els objectes que hi eren lligats, aboca 
Brodsky a una antinòmia. Quin sentit té re-
cordar el que ja no existeix? No és el mateix 
recordar una cosa amb la qual poden tornar 
a establir contacte físicament -una persona, 
un lloc, un llibre- que una altra que només 
«existeix» en la memòria: «Només les seues 
veus sobreviuen d’alguna manera en la meua 
consciència. […] La resta —la seua cara, la 
seua roba, el telèfon, la clau, les nostres pos-
sessions, els mobles— ha desaparegut per 
a no tornar mai, com si la nostra cambra i 
mitja hagués estat tocada per una bomba». 
La memòria no pot reparar la destrucció que 
provoca el pas del temps. La difuminació o 
l’esvaïment del passat no és una conseqüèn-
cia, només, de les limitacions de la memòria.

 En un passatge de El cavaller del lleó 
de Chrétien de Troyes el narrador se sorprèn 
que dins d’una mateixa persona es puguen 
trobar reunides passions contràries com 
l’amor i l’odi. I, comparant la ment humana 
a una casa amb moltes cambres, suggereix 
que «tal volta Amor s’ha reclòs en una cam-
bra interior i Odi, que vol que el vegin, se 
n’ha anat a les sales que donen al carrer.» De 
totes les cambres de la ment humana, la més 
recòndita és la de la memòria. 

 Brodksy va morir el 1996 a Nova 
York. Complint la seua voluntat, va ser ente-
rrat al cementeri de l’Isola di San Michelle, 
a Venècia. 
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JOSEPH BRODSKY (1940-1996) fou un poeta i assagista rus. Es va haver d’exiliar del seu país 
l’any 1972 i es va instal·lar als Estats Units, després d’estar-se una temporada a Viena. Va exercir com 
a professor a les universitats de Yale, Cambridge i Michigan. El 1987 li van concedir el Premi Nobel 
de literatura. És enterrat a Venècia. En català podem llegir-ne En una cambra i mitja (2013), Poemes 
escollits (2013), i La marca de l’aigua (2011).

ENRIC IBORRA (València, 1960). És professor de llengua i literatura catalanes a l’IES Lluís 
Vives de València. Ha publicat La serp blanca. Antologia del conte modern (Tàndem Edicions, 2012), 
diversos escrits de crítica literària i, pròximament, Un son profund. Dietari d’un curs de literatura uni-
versal (Viena Edicions, 2013), llibre pel qual ha rebut el Premi Ciutat de Barcelona d’enguany. El 
setembre de 2010 va obrir el blog de literatura la serp blanca (htto://laserpblanca.blogspot.com). Un 
any més tard va inaugurar el web de literatura universal amb el mateix títol, en què sistematitzava els 
materials publicats al blog (http://literaturauniversal.laserpblanca.cat).
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Mestres antics, misteris dolços
MUSEUM HOURS EXPLORA ELS LLIGAMS
ENTRE LA VIDA I L’ART
A. O. SCOTT

Totes les obres d’art genuïnes pretenen 
eliminar la diferència entre la vida i 

l’art, fins i tot si les circumstàncies en què 
experimentem l’art mantenen aquesta di-
ferència. Per exemple, es considera que un 
museu d’art és un lloc allunyat de les zones 
d’existència ordinària. Hi entrem per mirar 
artefactes bonics des d’una distància segu-
ra, mantenint-nos en el límit entre el tedi i 
l’embadaliment. Però, de fet —i per sort—, 
un museu no és diferent de qualsevol altre 
lloc, ja que la bellesa i el sentit són arreu, 
sempre que sapiguem com mirar.

 Museum Hours, una pel·lícula senzi-
lla i sublim, d’una tranquil·litat sorprenent, 
és parcialment una reflexió sobre aquests 
trencaclosques estètics. Rodat en vídeo di-
gital d’alta qualitat i en pel·lícula de 16 mm 
al Kunsthistorisches Museum de Viena, el 
film es recrea en grans obres de Rembrandt, 
Bruegel, i altres mestres europeus, i ens con-
vida a contemplar les històries complexes i 
mig obscures que aquests quadres expliquen. 
En una escena, una historiadora d’art (Ela 
Piplits) mira d’iniciar un grup de turistes 
escèptics en els misteris de la Conversió de 
Sant Pau (1567) de Bruegel, i la càmera de 
Cohen acompanya els arguments de la dona, 
mostrant detalls del quadre que són fàcils de 
passar per alt.

 El museu també és l’escenari d’una 
història contemporània d’amistat. Johann 

(Bobby Sommer), un austríac d’uns seixanta 
anys que havia fet de road manager de ban-
des de rock dur, ara es guanya la vida com 
a vigilant de museu. És un tipus tolerant i 
filosòfic que reflexiona (per mitjà de la veu 
en off) tant sobre les obres d’art com sobre 
els turistes i escolars que les contemplen. Jo-
hann troba que l’espectacle dels espectadors 
és apassionant.

 Mentre fa la seva feina, Johann co-
neix l’Anne (Mary Margaret O’Hara), una 
canadenca que s’ha traslladat a Viena perquè 
hi té una cosina en coma a l’hospital. Johann 
fa d’intèrpret i d’advocat de l’Anne en les 
seves relacions amb les autoritats mèdiques, 
i espontàniament també esdevé el seu guia. 
Junts visiten alguns dels llocs més famosos 
de Viena i també cafès i bars. Beuen cervesa, 
parlen de les seves vides i desenvolupen una 
connexió que, tot i que no té connotacions 
sexuals ( Johann és gay), és, tanmateix, pro-
fundament romàntica. 

 Jem Cohen, un director i videoar-
tista novaiorquès amb flaca per paisatges ur-
bans aspres i personatges artístics excèntrics, 
és un observador pacient i un contista en-
ginyós i subtil. Museum Hours, una pel·lícula 
que sembla que passegi i rumiï, recull mo-
ments fugissers i impressions efímeres que 
gradualment —i potser només en retros-
pectiva— es fusionen per revelar un patró 
fascinant d’emoció i transcendència. Veure 
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aquesta pel·lícula no és com mirar un qua-
dre, però la manera com l’historiador de l’art 
contempla un quadre de Bruegel té quelcom 
a veure amb la manera com Cohen ens en-Cohen ens en-
senya a posar atenció al món.

 Tot i que Museum Hours ens acos-
ta a obres medievals i clàssiques, el passeig 
pel museu se centra en obres holandeses i 
flamenques del principi de l’edat moderna 
que van transformar cares ordinàries i es-
deveniments quotidians en elements d’un 

escrutini artístic exaltat. La pel·lícula, per 
mitjà d’exemples visuals més que no pas 
d’arguments temàtics, mostra que aquest 
impuls encara és del tot viu. Una ciutat 
moderna o una cara madura es poden mi-
rar amb la simpatia de Rembrandt o amb la 
curiositat de Bruegel, a través de la càmera 
o dels ulls. Aquest film és rigorosament i in-
tensament versemblant, la qual cosa vol dir 
que també és una obra d’art estranya i com-
movedora.*

* Aquesta ressenya va aparèixer al New York Times, el 27 de juny de 2013.

ANTHONY OLIVER SCOTT (1966) és un periodista i crític de cinema nord-americà. Ha pu-
blicat articles per a The New York Review of Books i Newsday. És el cap de la secció de cinema de The 
New York Times. També ha treballat a la televisió. 
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Hores de museu*

ENTREVISTA A JEM COHEN

Museum Hours narra la relació entre dos estranys que es coneixen en un museu de Viena. Ama-
ble, tot i que potent en la seva simplicitat, es tracta d’un pas més enllà en la relació entre el director 
i Patti Smith, que ha estat la productora executiva d’aquest film. 

Museum Hours és la teva darrera col·laboració cinematogràfica amb Patti Smith. Com es com-
plementen els vostres estils i maneres de fer?
De fet, jo no definiria aquesta pel·lícula com una col·laboració amb la Patti, tot i que estic 
molt content que en fos la productora executiva, cosa que atribueixo als projectes que ha-
víem compartit anteriorment i a la nostra amistat. En aquest sentit, jo veia la pel·lícula com 
la continuació d’un diàleg extens que fa molts anys que tenim sobre la importància de l’art 
en les nostres vides, i sobre artistes i museus que ens encanten. A la Patti li va agradar molt 
el projecte. De fet, vam treballar d’una manera més estreta a Spirit, un film que vam fer a 
partir de Equation Daumal, la versió de Smells Like Teen Spirit, que ella va dirigir i jo filmar 
i editar, i també a l’espectacle en directe de Coral Sea. 

Quins punts en comú tens amb la Patti pel que fa al cinema i l ’art en general?
Hi ha molts artistes que ens agraden a tots dos: Piero della Francsa, William Blake, Paso-
lini i Robert Bresson, per exemple, o Neil Young i Television. Tots dos confiem molt en la 
casualitat i, alhora, en l’esforç. Tots dos creiem que llegir llibres és bo. Penso que tots dos 
creiem profundament en l’art com una connexió i inspiració diària, i a tots dos ens ofèn la 
seva mercantilització. 

Quins són els temes principals de Museum Hours i com creus que seran rebuts pels espectadors?
La pel·lícula fa servir l’amistat entre dues persones —una de les quals és vigilant d’un mu-
seu— per a examinar la idea que les obres d’art —fins i tot les antigues— són pedres de 
toc útils amb poder per a afectar les nostres vides, de vegades d’una manera misteriosa. La 
pel·lícula insisteix que encara hi ha espai per a la tranquil·litat i la contemplació. I per a 
l’humor.
Sembla que els espectadors troben que la pel·lícula és força engrescadora i que els temes 
que tracta són rellevants. I, de fet, sembla que els agrada que la pel·lícula no els ho doni tot 
mastegat, que no els digui què han de pensar o que no els assalti amb una banda sonora 
o efectes especials que ho dominin tot. Està funcionant molt més bé que no em pensava, 
especialment tractant-se d’un projecte que no es basa en celebritats ni en exhibicionismes. 
Potser és que la gent té una mica de necessitat d’això.

La pel·lícula és mig factual, mig ficció. Quina idea hi ha darrere de rodar d’aquesta manera? Què 
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*Aquesta entrevista va aparèixer a la revista Hunger el 9 de setembre de 2013.
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afegeix al conjunt?
No crec pas que hi hagi d’haver una separació nítida entre aquests dos camps.
Fer un film d’una manera despullada és quelcom que he après després de molts anys tre-
ballant en documentals. Acostar-nos a aquest projecte sense l’aparell disruptiu que sovint 
acompanya el món del cinema va fer que fos possible logísticament i financerament, a més 
de més interessant de realitzar. Per exemple, vam filmar principalment dins del museu en 
horari d’obertura al públic i vam deixar que els visitants formessin part de les escenes. No 
volia que el film semblés una fantasia; és ple de llocs reals i de gent que actua amb norma-
litat. El film inclou tot això. 

Has dit que volies «convidar el món dins del film», com creus que ho has aconseguit?
Hi ha una connexió constant entre el que passa dins del museu i el que passa a fora, a la 
ciutat. La pel·lícula no és sobre l’art com una institució d’elit; és sobre l’art com a forma de 
comunicació que tothom pot entendre i fer servir, i al qual més gent hauria de tenir accés. 
El vigilant ensenya la seva ciutat a l’Anna, la visitant estrangera, i s’obren al que veuen i 
mútuament...

En el passat has fet pel·lícules amb missatge social, quina importància té per a tu el comentari social 
dins la teva obra?
No hi penso d’una manera tan directa. Mai no començaria a fer una pel·lícula pensant: 
«Això tindrà un missatge social». Però has de tancar molt els ulls per oblidar el fet que 
l’economia i la política emmotllen el món; per tant si les pel·lícules es fan per reflectir 
l’actualitat del món, acabaran reflectint efectes polítics, econòmics i socials.

Hi hauria d’haver més pel·lícules amb consciència social?

35 mil·límetres
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No em dedico a donar directives a la gent sobre la seva feina, i hi ha moltes obres que 
m’agraden molt i que respecto i que no són clarament polítiques. Però en una societat cada 
cop més obsessionada per la trivialitat, qualsevol obra seriosa esdevé difícil de fer i costa que 
la gent la pugui veure, i que encara es facin i siguin vistes ja és un fet polític en si. Va contra 
corrent.

També ets fotògraf, com influeix això en les teves pel·lícules?
M’agrada molt fer fotografies i filmar. No ho separo. Però provinc d’un passat de fotografia 
de carrer, en què t’acostumes a acceptar el món tal com és i a improvisar. No em puc imagi-
nar no filmar les meves pel·lícules, encara que en aquesta em va agradar compartir aquesta 
tasca.

Com creus que continuarà la teva obra? Tens cap projecte?
Ja ho veurem. Ha estat un gran plaer treballar amb la Patti, però no sé què m’espera en el 
futur. El meu proper projecte, We Have an Anchor, involucra molts músics amb els quals ella 
també ha treballat —gent de Silver Mt. Zion, Fugazi i The Quavers. 

JEM COHEN va néixer a Nova York l’any 1962. Sempre ha intentat treballar al marge de la indús-
tria cinematogràfica. En els seus films combina diversos formats com el Súper 8, 16 mm, i el vídeo. 
Ha col·laborat diverses vegades amb músics, entre els quals destaquen REM, Fugazi, i els desapare-
guts Vic Chesnutt i Elliot Smith. 
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Segons el mapa

Quants pous són buits!
l’alcorà 22,45

Segons el mapa era aquí.
O potser un o dos carrers més enllà.
Era aquesta porta, o bé
aquesta altra?...
En la memòria del goig
queden consignats altres detalls.

Aquelles nits, a altes hores, 
a la teva cambra:
la llum d’una única bombeta
dibuixava les nostres ombres
sobre els pocs mobles,
fruita en un plat,
la roba descordada.

Segons el mapa era aquí.
Però ara, a la llum del dia,
al cap dels anys,
no reconec la casa, i contemplo les façanes
com qui escruta un cel de nit
i no hi sap reconèixer
cap estrella.

El passat és un pou begut.

Art menor

MANUEL FORCANO (Barcelona, 1968) és doctor en Filologia semítica per la Universitat de 
Barcelona, on des de 1996 fins a 2004, va exercir de professor. Ha traduït al català Iehuda Amikhai, 
Pinkhas Sadé, Ronny Someck, Amos Oz, D’Annunzio, Ibn Batuta, Marco Polo i E. M. Forster. Ha 
publicat set llibres de poesia i diversos assajos, entre els quals destaca A fil d’espasa: les croades vistes 
pels jueus (2007).

art menor
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Els contrabandistes de la 
lituanitat
ALBERT LÁZARO-TINAUT

La cultura lituana difosa en la llengua 
nacional va passar per situacions força 

atzaroses fins a la proclamació de la repú-
blica independent de Lituània, l’any 1918, i 
va estar sotmesa llargament a altres cultures 
dominants. El lituà (lietuvių), que es consi-
dera el més arcaic dels idiomes indoeuro-
peus («un dinosaure lingüístic que encara 
viu i cueja», com l’anomena el lingüista i 
baltista italià Pietro U. Dini), va quedar re-
legat durant molts segles al món rural i a les 
classes baixes: fins gairebé la segona dècada 
del segle xx, a Lituània les llengües oficials i 
de l’administració van ser, successivament, el 
llatí, el polonès i el rus.

 Només alguns eclesiàstics utilitza-
ren les diverses formes dialectals del lituà 
per a acostar la fe cristiana al poble: recordem 
que els lituans no van ser cristianitzats fins al 
segle xiv. El primer que va destacar en aquest 
sentit fou Martinus Masvidius (Martynas 
Mažvydas, en lituà, 1510-1563), considerat 
genèricament el pare de la literatura litua-
na, que l’any 1547 publicà el primer llibre 
en llengua autòctona no normalitzada1: el 
Katekizmas («Catecisme»). Des d’aleshores 
proliferaren els autors que van escriure en 
els diferents dialectes lituans. La fixació del 
lituà estàndard o normatiu va ser obra de Jo-Jo-
nas Jablonskis (1861-1930), que l’any 1901 
publicà a Tilsit (Prússia oriental, Tylża en 
lituà i actualment Sovietsk, en l’oblast rus de 
Kaliningrad) la seva Lietuviškos kalbos gra-
matika («Gramàtica de la llengua lituana»).

El fet que Jablonskis no pogués publicar la 
seva obra a Lituània va ser perquè l’any 1864 
—arran de la revolta dels lituans el 1863, 
provocada pel desig d’independència de la 
intel·liguèntsia local i animada pels progres-
sos en el procés d’unificació d’Itàlia— el tsar 
Alexandre ii de Rússia prohibí la publicació 
de llibres i premsa en lituà i imposà fins i tot 
l’alfabet ciríl·lic a Lituània. Aquesta prohibi-
ció no es va aixecar fins a l’any 1904.

 Aquest període llarg de russificació 
a ultrança, que els lituans anomenen spau-
dos draudimas (‘prohibició d’imprimir’) serví, 
però, per a atiar el foc d’un moviment nacio-
nalista lituà incipient, que s’hagué de moure 
necessàriament en la clandestinitat. Entre 
aquests primers patriotes hi havia el bisbe 
catòlic Motiejus Valančius (1801-1875), del 
qual partí la idea de fer imprimir llibres en 
lituà –i en caràcters llatins, evidentment– a 
la Lithuania minor (Prússia oriental) i als 
Estats Units, on ja hi havia establerta una 
colònia important d’exiliats i emigrants li-
tuans. D’aquesta manera, es van editar 1.856 
títols, a més de nombroses publicacions pe-
riòdiques.

 La introducció clandestina d’aquests 
llibres fou possible gràcies a l’heroïcitat d’uns 
dos mil knygnešiai (‘portadors de llibres’), 
que es definiren com a «contrabandistes de 
la lituanitat», figures clau de la renaixença 
nacional (que va tenir força paral·lelismes, 
tot i que les característiques i les condicions 

colofó
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eren diferents, amb la Renaixença catalana 
i els moviments de desvetllament nacional 
d’altres nacions europees en la segona mei-
tat del segle xix). Segons les dades de què es 
disposa, cada any s’imprimien i s’introduïen 
a Lituània entre trenta mil i quaranta mil 
llibres, un terç dels quals eren decomissats 
pels duaners russos o confiscats a l’interior 
del país. Durant aquest període en la Lituà-
nia sotmesa a l’Imperi rus només es van im-
primir cinquanta-cinc títols, tots utilitzant 
l’alfabet ciríl·lic.

 Els knygnešiai sabien que se la ju-
gaven; els més afortunats, si els atrapaven, 
només havien de pagar multes carregoses; 
d’altres eren deportats a Sibèria, i alguns re-
calcitrants foren fins i tot ajusticiats.

 Els famosos samizdat dels temps 
soviètics tingueren, doncs, un antecedent 
a la Lituània de la segona meitat del segle 
xix. D’altra banda, sabem prou bé com cir-
culaven molts llibres a Catalunya, impresos 

clandestinament o passats de contraban des 
d’Andorra o França durant l’època franquis-
ta, i també abans, en la primeres dècades del 
segle xix2 i durant la dictadura del general 
Primo de Rivera (1923-1930). I com arri-
baven a Espanya, d’estranquis, les edicions 
llatinoamericanes d’autors prohibits pel 
règim dictatorial, i els publicats a París per 
l’editorial Ruedo Ibérico, per exemple.

 La cultura, entesa com a expres-
sió d’unes minories (o posada a l’abast 
d’aquestes minories), sempre ha semblat 
perillosa als ulls dels règims totalitaris. No 
oblidem l’Index Librorum Prohibitorum et 
Expurgatorum, estabert per l’Església catòli-
ca l’any 1559, el qual es mantingué vigent 
fins al 1966, i altres censures que, sovint, i 
encara avui, obliguen a continuar fent con-
traban de llibres i altres publicacions en 
nombrosos països.

1 De fet, el Katekizmas de Mažvydas està escrit en dialecte baix lituà amb influències lèxiques de l’alt lituà.
2 Vegeu en aquest sentit l’article «Contraban de llibres a la ratlla de França», de Pep Vila i Erika Serna Coba a 
Revista de Catalunya, núm. 208 (2005), p. 63-84.

ALBERT LÁZARO-TINAUT (Barcelona, 1947) és traductor literari i ha estat editor. Ha traduït 
i cotraduït, al català i al castellà, literatura infantil i juvenil, narrativa i, sobretot, poesia de l’italià, 
el francès, l’estonià, el lituà i el letó. Des de ben jove ha estat interessat per les cultures de l’Europa 
central i oriental —particularment les finoúgriques i bàltiques. 

colofó
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Shmuel Josef Agnon
Un llibre que no val la pena llegir dues vegades no cal que el llegim ni una vegada.

Sergei Dovlàtov
Léger va morir sent comunista, havent-se empassat una vegada i per sempre el xarlatanisme 
més gran de tots els temps. No es descarta que, com molts artistes, fos imbècil.

Óssip Mandelstam
Parlem una mica de fisiologia de la lectura. Un tema ric, no esgotat i, pel que sembla, tabú. 
De totes les coses materials, de tots els cossos físics, el llibre és l’objecte que li inspira a la 
persona una major confiança. Un llibre fixat al faristol s’assimila a una tela tesa damunt del 
bastidor.

Karl Kraus
M’he fet tan popular que qui m’insulta esdevé més popular que jo.

Ferran Soldevila
Disraeli, vell, treballat per la bronquitis, va fumar en l’entrevista amb Bismarck. Ho havia fet, 
va assegurar, perquè un home que, en una conversa important, no fuma té l’aire d’espiar el 
seu interlocutor que fuma. No en crec res. La veritat és que ho va fer perquè, en la conversa, 
l’home que fuma pot prendre’s, per a sospesar els seus mots, les pauses que li calguin, mentre 
que el que no fuma no pot fer-ho si no és manifestament. 

Czesław Miłosz
Creure que hom és esplèndid i gradualment convèncer-se que no és esplèndid. Ja és prou 
feina per a una vida humana.

Rhema
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Pàgina 6: Poble vell de Mequinensa a punt 
de ser enderrocat del tot al començament dels 
anys setanta. (Extret de Vallverdú, Josep; Si-
rera, Ton. Els rius de Lleida. Barcelona: Desti-
no, 1973.)

Pàgina 9: Quadre de George Thompson titu-
lat «A Literary Party At Sir Joshua Reynolds’s» 
(1851). Es troba a la National Portrait Gallery 
de Londres. Representa una vetllada a The Club, 
una societat literària molt coneguda durant el 
segle xviii. 

Pàgina 10: G. K. Chesterton (1874-1936) escrivint.

Pàgina 14: Carrer parisenc que duu el nom de Primo Levi des de 2003.

Pàgina 25: Una jove Clarice Lispector escrivint. 

Pàgina 28: Coberta de l’edició nord-americana del recull de relats Will You Please Be Quiet, 
Please?, de Raymond Carver, publicat per Vintage el 1992. 

Pàgina 38: Cafè Central de Viena. Inaugurat el 1876, va ser el lloc de reunió d’escriptors 
com Arthur Schnitzler, Peter Altenberg i de personalitats com Sigmund Freud i Trotski.  

Pàgina 44: Coberta de The Grapes of Wrath, de John Steinbeck. L’edició és de Penguin Books, 
de l’any 2000 i pertany a la col·lecció Penguin Modern Classics. 

Pàgina 52: María Zambrano a Roma. Zambrano hi va viure, exiliada, des de 1953 fins a 
1964.

Pàgina 57: Rainer Maria Rilke al seu escriptori de l’Hotel Biron de París.

Pàgina 63: Calders a la terrassa de l’editorial Montaner i Simon (actualment Fundació Tà-
pies). La fotografia la va fer Pilar Aymerich l’any 1971.

Pàgina 68: Isaac Bashevis Singer a 61 anys, autografiant el programa d’un seminari en què 
va participar a l’Institut Brandeis-Bardin de Simi Valley (Califòrnia), el 15 de març de 1966. 
La fotografia la va fer Otto Rothschild.

Imatges
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Pàgina 71: Joseph Brodsky a Venècia, ciutat on va deixar escrit que volia ser enterrat. Per a 
comprendre la relació que aquest autor va establir amb Venècia cal llegir La marca de l ’aigua, 
una obra que és una declaració d’amor com cap altra que aquesta ciutat hagi rebut mai. La 
fotografia la va fer Alexander Borisenko.

Pàgina 73: Fotograma de Museum Hours. L’actor vienès Robert Sommer hi fa el paper de 
vigilant de museu.

Pàgina 75: Jem Cohen.

Pàgina 81: Imatge d’Albert Camus captada per Loomis Dean (1917-2005), fotògraf nord-
americà que va treballar molts anys per a la revista Life. 

Pàgina 84: Fotografia feta per Jack Delano (1914-1997) l’any 1943 a Chicago. 
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Borges, Jorge Luis. L’Aleph. Barcelona: Gedisa, 1983 (traducció d’Avel·lí Artís Gener).
Jabès, Edmond. Le Livre de l ’Hospitalité («El llibre de l’hospitalitat»). París: Éditions Ga-Éditions Ga- Ga-
llimard, 1991.
— Le Livre Des Questions («El llibre de les preguntes»). París: Gallimard, 1963.
Moncada, Jesús. Camí de sirga. Barcelona: La Magrana, 1988.
Boswell, James. Life of Johnson («Vida de Johnson»). Oxford: OUP, 2008.
Chesterton, G. K. El poeta i els llunàtics. Berga: Editorial L’Albí, 2011 (traducció d’Anna 
Camps i Jordi Cussà).
— L’home que fou dijous. Barcelona: Quaderns Crema, 2005 (traducció de Pau Romeva).
Montaigne, Michel de. Assaigs. Llibre primer. Barcelona: Edicions 62, 2010 (traducció de 
Vicent Alonso).
— Assaigs. Llibre segon. Barcelona: Edicions 62, 2012 (traducció de Vicent Alonso).
— Assaigs. Llibre tercer. Barcelona: Edicions 62, 2013 (traducció de Vicent Alonso).
Barthes, Roland. La càmera lúcida. Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner Editor, 2007 
(traducció de Joaquim Sala-Sanahuja).
Barthelme, Donald. Sixty Stories («Seixanta històries»). Londres: Penguin Books, 2003.
Faulkner, William. El llogaret. Barcelona: Edicions de 1984, 2014 (traducció de Maria 
Iniesta Agulló). 
Queirós, Eça de. La ciutat i les serres. Pollença: El Gall Editor, 2011 (traducció de Marta 
Ferré i Antoni Picornell).
Steinbeck, John. El raïm de la ira. Barcelona: Edicions 62, 1993 (traducció de Mercè Ló-
pez Arnabat).
Postman, Neil. Divertim-nos fins a morir. El discurs públic a l ’època del show-businness. Bada-
lona: Llibres de l’Índex, 1990 (traducció de Betty Alsina Keith).   
Jakobson, Roman. Lingüística i poètica i altres assaigs. Barcelona: Edicions 62, 1989 (traduc-
ció de Joan Casas). 
Levi, Primo. Trilogia d’Auschwitz. Barcelona: Edicions 62, 2005 (traducció de Francesc 
Miravitlles).
Kiš, Danilo. Homo poeticus. Belgrad: Prosveta, 1983.
— Gorki talog iskustva («El residu amargant de l’experiència»). Belgrad: BIGZ, 1990.
Popper, Karl. El coneixement objectiu: un enfocament evolutiu. Barcelona: Edicions 62, 1985 
(traducció de Núria Roig).
— La lògica de la investigació científica. Barcelona: Editorial Laia, 1985 (traducció de Magí 
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Cadevall i Soler).
— Un món de propensions. Barcelona: Edicions 
62, 1993 (traducció de Ferran Meler).
Xalàmov, Varlam. Relats de Kolimà, vol. 1. Bar-
celona: DíasContados, 2013 (traducció de Xè-
nia Dyaknova i José Mateo).
Alighieri, Dante. La divina comèdia. Barcelo-
na: Proa, 2009 (traducció de Joan F. Mira). 
Marx, Karl. El capital i-vi. Barcelona: Edicions 
62, 2007 (traducció de Jordi Moners).
Lispector, Clarice. La passió segons G.H. Bar-
celona: Empúries, 2006 (traducció de Núria 
Prats).
— Aigua Viva i L’hora de l ’estrella. Lleida: Pagès 
Editors, 2006 (traducció de Josep Domènech). 
Schwob, Marcel. Vides imaginàries. Barcelona: Edicions de 1984, 2001 (traducció de Ferran 
Esteve).
— El llibre de Monelle. Barcelona: March Editor, 2010 (traducció de Marta Marfany). 
Poe, Edgar Allan. Contes 1. Barcelona: Labutxaca, 2011 (traducció de Joan Solé).
— Contes 2. Barcelona: Labutxaca, 2011 (traducció de Joan Solé).
Txékhov, Anton. La meva vida. Barcelona: Editorial Minúscula, 2011 (traducció d’Àngels 
Llòria). 
— Contes. Barcelona: Quaderns Crema, 1995 (traducció d’Anna Estopà).
Carver, Raymond. De què parlem quan parlem de l ’amor. Barcelona: Pòrtic, 1991 (traducció 
de Dolors Udina).
— Si em necessites, truca’m. Barcelona: Anagrama/ Empúries, 2001 (traducció de Carles 
Miró).
Babel, Isaac. La Cavalleria Roja. Barcelona: Edicions 62, 1986 (traducció de Monika Zgus-
tová).
O’Connor, Flannery. Tots els contes. Barcelona: Labutxaca, 2011 (traducció d’Ernest Riera).
Bernhard, Thomas. El fred. Pollença: El Gall Editor, 2013 (traducció de Clara Formosa). 
— L’alè. Pollença: El Gall Editor, 2013 (traducció de Clara Formosa).
— Un nen. Pollença: El Gall Editor, 2013 (traducció de Clara Formosa).
— El soterrani. Pollença: Edicions del Salobre, 2009 (traducció de Clara Formosa).
— L’origen. Pollença: Edicions del Salobre, 2008 (traducció de Clara Formosa).
Ribeyro, Julio Ramón. Cuentos completos. Madrid: Alfaguara, 2005. 
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Maupassant, Guy de. Bola de greix. Berga: Editorial L’Albí, 2010 (traducció de Lluís Cal-
derer). 
Onetti, Juan Carlos. Cuentos completos. Madrid: Alfaguara, 2009. 
Handke, Peter. L’absència. Barcelona: La Magrana, 1991 (traducció de Lourdes Bigorra).
— Tarda d’un escriptor. Barcelona: Edicions 62, 1991 (traducció de Judith Vilar Roca).
Benjamin, Walter. Art i literatura. Vic: Eumo, 1984 (traducció d’Antoni Pous).
— Assaigs de literatura contemporània. Barcelona: Columna, 2001 (traducció de Pilar Estel-
rich).
— Diari de Moscou. Barcelona: Edicions 62, 1987 (traducció de Ricard Wilshusen).
— L’obra d’art a l ’època de la seva reproductibilitat tècnica. Barcelona: Edicions 62, 1983.
— Tesis sobre la filosofia de la història. València: ACR Constantí Llombart, 2007 (traducció 
de Josep Algarra).
— Infància a Berlín cap al 1900. Mallorca: Lleonard Muntaner, 2013 (traducció d’Anna 
Soler Horta).
Calders, Pere. Tots els contes. Barcelona: Edicions 62, 2011.  
Bolaño, Roberto. Entre parèntesis: ensayos, artículos y discursos (1998-2003). Barcelona: Edi-
torial Anagrama, 2005.
Bashevis Singer, Isaac. A la llar d’un rabí. Barcelona: Edicions 62, 1993 (traducció de Pep 
Julià).
Brodsky, Joseph. La marca de l ’aigua. Barcelona: Viena Edicions, 2011 (traducció de Mar-
cel Riera).
— En una cambra i mitja. València: Universitat de València, 2013 (traducció d’Anna Torcal 
i Salvador Company).
— Poemes escollits. Barcelona: Edicions de 1984, 2013 (traducció de Judit Díaz Barneda). 
Sellink, Manfred. Bruegel in Detail («Bruegel en detall»). Nova York: Abram Books, 2014.
Zambrano, María. Obras completas i-iii. Barcelona: Galàxia Gutenberg, 2011. 
— Esencia y hermosura. Barcelona: Galàxia Gutenberg, 2010. 
Rilke, Rainar-Maria. Cartes a un jove poeta. Barcelona: Edicions 62, 1995 (traducció 
d’Antoni Pasqual i Piqué).
Forcano, Manuel. Estàtues sense cap. Barcelona: Edicions Proa, 2013.
— Llei d’estrangeria. Barcelona: Edicions Proa, 2008.
— Corint. Barcelona: Edicions Proa, 2000.
— A fil d’espasa. Les croades vistes pels jueus. Barcelona: La Magrana, 2007. 
Dini, Pietro U. Le lingue baltiche («Les llengües bàltiques»). Florència: La Nuova Italia, 
1997.
Senn, Alfred. «Storia della letteratura lituana», dins de Devoto, Giacomo (a cura di): Storia 
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delle letterature baltiche. («Història de les literatures bàltiques»). Milà: Nuova Accademia 
Editrice, 1963.
Teiberis, Leonas. La Lituanie («Lituània»). París: Éditions Karthala, 1995.
Dovlàtov, Sergei. La maleta. Barcelona: LaBreu, 2010 (traducció de Miquel Cabal Gua-
rro).
— La zona. Apunts d’un vigilant de camp. Barcelona: LaBreu, 2009 (traducció de Miquel 
Cabal Guarro).
— El compromís. Barcelona: LaBreu, 2011 (traducció de Miquel Cabal Guarro).
Mandelstam, Óssip. Armènia en prosa i vers. Barcelona: Quaderns Crema, 2011 (traducció 
d’Helena Vidal).
— Poemes. Barcelona: Quaderns Crema, 2009 (traducció d’Helena Vidal).
Soldevila, Ferran. Al llarg de la meva vida (1926-1939). Barcelona: Edicions 62, 1970. 
Miłosz, Czesław. Travessant fronteres. Antologia poètica (1945-2000). Barcelona: Proa, 2006 
(traducció de Xavier Farré).
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