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Elif Shafak, 
creadora i 
compromesa
Aquest dijous va tenir lloc al CCCB la 
conferència L’erosió de les llibertats i 
les lluites de les dones a Turquia, que 
va oferir l’escriptora turca Elif Sha-
fak. L’acte, presentat per Carme Co-
lomina, periodista i investigadora as-
sociada del CIDOB, ens va permetre 
conèixer més a fons aquesta escrip-
tora turca. De fet, ja en teníem notí-
cia literàriament gràcies a la remar-
cable novel·la El bastard d’Istanbul 
(Ara Llibres, 2007). És coneguda 
també pel seu compromís en la de-
fensa de diverses minories reprimi-
des a Turquia –com ara les dones i els 
“altres” col·lectius sexuals (LGTB, 
lesbianes, gais, transsexuals, bisexu-
als) i els pobles armeni i kurd–, i, ara 
també, dels drets dels refugiats. No 
es tracta d’una persona, d’una in-
tel·lectual, amb uns interessos parti-
culars a defensar, sinó amb uns altres 
de generals i variats. És cert que la 
conferència de dijous va estar cen-
trada en la problemàtica de les dones 
i en com afecta a aquest col·lectiu la 
nova situació política creada a Tur-
quia després del recent cop d’estat, 
però l’escriptora, tal com hem dit, és 
un referent d’altres minories amb 
problemes. La seva posició en la Tur-
quia d’ara mateix no és gens fàcil.  

Compliquem-nos la vida 
Tornem als vells temps, quan els es-
criptors i els intel·lectuals parlaven 
del compromís. En els darrers anys, 
amb l’explosió del poder dels mèdia, 
ens n’havíem oblidat. La discussió, la 
dialèctica, la marcaven –i la mar-
quen– els tertulians, els xerraires 
professionals de la ràdio i la televisió. 
¿Tot aquest entramat dels nous refe-
rents socials televisius i mediàtics 
podria ensorrar-se davant una crisi 
de debò, com a Turquia, amb una re-
gressió important de les poques lli-
bertats democràtiques guanyades els 
darrers anys? Elif Shafak va parlar de 
l’erosió de la llibertat i la lluita de les 
dones com una relació impossible de 
destriar. I demostra que l’antiga dis-
cussió sobre el paper de l’escriptor 
torna a estar al dia: avantguarda es-
tètica, però també avantguarda ide-
ològica. L’escriptor que té alguna co-
sa a dir sobre assumptes que ens 
afecten a tots. Pot fer-ho des de la 
creença ferma del valor terapèutic i 
revolucionari de l’art, és a dir, des de 
la pròpia obra. També pot fer-ho des 
de la implicació social i política. O des 
dels dos vessants, tal com fa, valenta, 
Elif Shafak. Que tingui sort.✒
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Camilleri presenta 
vuit relats on fa re-

trocedir el comissari 
Montalbano fins a la se-
va joventut, quan ja co-
mençava a mostrar el 
seu caràcter llunàtic, 
esquerp i alhora audaç. 
Al llibre hi ha un incen-
di en un hotel sense víc-
times, una carnisseria 
d’amor o un lladre que 
cobra segons tarifa.
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El dia 25 de febrer 
de l’any 1980, Ro-
land Barthes va 
ser atropellat en 
un carrer de Pa-
rís. Va morir des-
prés de passar tot 

un mes ingressat a l’hospital. Tenia 
64 anys i era valorat com un dels 
grans referents de la cultura france-
sa. (Recordem que ser un referent 
cultural a la França dels 60, 70 i 80 
significava ser tractat amb la reve-
rència que avui només obtindria un 
híbrid de bruixot oracular, influen-
cer omnipresent a Twitter i Insta-
gram, i estrella del pop). 

La mort de Barthes és, justa-
ment, el punt de partida que ha es-
collit Laurent Binet (París, 1972) 
per a la seva nova novel·la, La setena 
funció del llenguatge, traduïda amb 
eficàcia al català per Josep Ale-
many. Igual que a HHhH, també pu-
blicada per Edicions de 1984 i Seix 
Barral, que tractava sobre el com-

Una mascarada de  
pedants, egomaníacs i sicaris

plot de la resistència txeca per as-
sassinar el nazi Reinhard Heydrich, 
aquí Binet també basa la seva ficció 
en una història verídica i pobla la 
novel·la amb nombrosos personat-
ges reals. La galeria inclou l’aristo-
cràcia intel·lectual i la plana major 
de la classe política de la França de 
l’època: Foucault, Sollers, Kristeva, 
Althusser, Derrida, Giscard d’Es-
taing, Mitterrand, Lang... També hi 
surten l’italià Umberto Eco i alguns 
americans com Chomsky, Searle i 
Paglia. 

Hi ha, però, una diferència subs-
tancial en l’aproximació de les du-
es novel·les a la veritat històrica en 
què se sustenten. Mentre que a 
HHhH el rigor pels fets i una serio-
sitat greu amaraven tot el text, aquí 
ens trobem davant d’un thriller cul-
turalista contat amb el to d’una so-
fisticada i bufonesca comèdia in-
tel·lectual. El còctel té riscos, però 
Binet se’n surt prou bé gràcies a uns 
sòlids coneixements dels materials 

literaris i filosòfics que fa servir, 
i gràcies, sobretot, a un atrevi-
ment ple d’irreverència i de mala 
llet. 

Un còctel digerible 
Això vol dir, bàsicament, que es 
permet totes les llicències que li 
ve de gust o que creu conveni-
ents. Per començar, munta la 
trama a partir de la investigació 
policial que segueix a l’accident 
de Barthes, el qual se sospita que 
ha estat víctima d’un embrollat 
complot en què pot haver-hi im-
plicats els serveis secrets búlgars 
i soviètics amb l’objectiu de ro-
bar-li un document del lingüis-
ta Roman Jakobson que conté 
una nova i perillosa tesi sobre el 
llenguatge, i que és sanguinàri-
ament cobejat per tothom. Si 
aquesta mascarada amb espies, 
escriptors egomaníacs i sicaris 
sembla una pel·lícula de Hit-
chcock passada per la coctelera 
de l’estructuralisme, el postes-
tructuralisme i la metaficció, 
doncs resulta que sí: és (més o 
menys) això. Però no cal que els 
neòfits pateixin. En el seu paper 
d’autor omnipotent i juganer, 
Binet ens guia tot al llarg de 
l’obra, i posa a la nostra disposi-
ció una parella de protagonistes 
la mar de simpàtica: Simon Her-
zog, el jove professor enlluernat 
pels seus ídols, i el comissari Ba-
yard, pragmàtic i conservador, a 
qui les teories, les ideologies i els 
discursos dels Foucault i compa-
nyia li resulten una pedant i in-
sofrible marcianada. 

Més enllà del virtuosisme tèc-
nic –l’estructura folgada però so-
ta control, l’estil dens i net, l’ar-
gument rocambolesc però ben 
portat–, no cal dir que el princi-
pal reclam de La setena funció del 
llenguatge és la imatge que dóna 
del món intel·lectual. Més ma-
quiavèl·lic que la política, més 
competitiu que l’esport d’elit i 
més grotesc que un circ de freaks 
presumptuosos, el delirant car-
naval d’egos narcisistes, mafio-
sos, virolats i mancats d’afecte 
que desfila pel llibre resultarà fa-
miliar a tots els lectors que cone-
guin una mica de prop el tema.✒
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L’antic llibreter de la 
Negra y Criminal 

ofereix el seu cànon del 
gènere en 460 pàgines. 
Camarasa dibuixa la ge-
ografia de la novel·la ne-
gra europea i nord-ame-
ricana –fins i tot dóna al-
gun exemple xinès–: ho 
fa en ordre alfabètic, 
combinant els comenta-
ris literaris amb les anèc-
dotes personals. 

Sangre en 
los estantes 
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El malvat duc del Cas-
tell del Taüt viu amb 

la seva neboda, la bella 
Saralinda. Els tretze re-
llotges del castell estan 
aturats a les cinc menys 
deu perquè el duc va ma-
tar el Temps. Tot canvia 
quan el misteriós troba-
dor Xingu arriba al cas-
tell. Els 13 rellotges és 
una de les grans faules de 
James Thurber.

Els 13  
rellotges 
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