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No escriguis!

Ala gent que els agraden les lletres i dis-
posen de lleure els pot succeir que deci-
deixin escriure. Aquesta activitat, que va 

ser cosa molt habitual d’ençà que a les societats 
del món diguem-ne civilitzat la gent va comen-
çar de saber llegir i escriure, no està a l’abast de 
tothom si es pensa en termes artístics, estètics 
o de qualitat literària. Què pugui significar la 
qualitat literària és afer ben discutit d’ençà que 
la crítica va perdre la batalla de les canonitza-
cions i va començar a postular, per fer tothom 
content, que, fet i fet, no hi havia raons per as-
segurar que Shakespeare fos més gran que Se-
rafí Pitarra: sembla una broma, però hi ha per-
sones, acadèmics i tot, que ho sostenen. 

Aquesta és una opinió relativament moder-
na. Fins ben entrat el segle XIX, i no parlem dels 
segles clàssics, escriure era una feina sotmesa a 
unes lleis de composició molt estrictes, fixades 
per les poètiques, les preceptives literàries i la 
retòrica. Fins a aquell moment s’escrivia bona 
i mala literatura, i la dolenta tenia més lectors 
que la bona, com ara; pensem que Paul de Kock, 
que ja ningú no llegeix, va fer-se immensament 
popular i ric mentre Flaubert, contemporani 
seu, va haver de sobreviure gràcies a una ren-
da mínima de l’estat francès. Això sí: un cop ha-

vien passat uns 
quants decennis, 
molts en uns 
quants casos, les 
coses se situaven 
al lloc que escau. 

Avui, posar-se a 
escriure pot con-
vertir-se en una ir-
responsabilitat 
tan gran com in-
nocent. A Catalu-
nya, per exemple, 
on a causa de la 
tradició dels Jocs 
Florals fa més de 
cent anys que tot-
hom es veu amb 
cor de fer versos, 
ha acabat passant 

el mateix en el terreny de la novel·la, i en sur-
ten unes quantes de bones, però moltes d’escas-
sa patent. És així, i no s’hi pot fer res, ateses les 
circumstàncies i el màrqueting dels nostres di-
es: no podem fer res més que esperar cinquan-
ta o cent anys. 

A l’extrem oposat, hi ha hagut grans autors 
en la història de la literatura que volien escriu-
re però els pares dels quals els ho prohibien 
al·legant que és una activitat poc lucrativa. Va 
ser el cas de Kafka, que per escriure va haver 
de fer servir les nits, d’amagat d’un pare comer-
ciant que veia aquella feina amb els ulls fora de 
les conques. A l’altre extrem de la nostra his-
tòria literària, a Ovidi son pare tampoc no li dei-
xava escriure versos. El poeta, noi, va replicar 
que el que li passava era que fins i tot quan par-
lava feia versos. Un dia que el progenitor va co-
mençar a estovar-lo perquè el va pescar escri-
vint-ne, el nen va respondre: “Parce mihi; nun-
quam versificabo, pater!” [“Deixa’m! Mai més no 
faré versos, pare!”] La gràcia del fet és que va 
construir, amb aquestes paraules, un pentàme-
tre iàmbic quasi perfecte. I després va parlar i va 
escriure en vers, tan content, tota la vida.✒
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Som les cases on 
escrivim 
 

Una gran autora que 
es veia com una 
escriptora petita 
Som el que llegim i el que pensem i 
el que recordem. I som les cases que 
habitem. Abans érem també les car-
tes que escrivíem. Ara que hem can-
viat les cartes pels missatges, potser 
hem deixat de saber què som. 

Eumo Editorial va publicar el 
1990 la novel·la epistolar La ciutat 
i la casa de Natalia Ginzburg, tradu-
ïda per Fina Figuerola. Aquell vo-
lum requeria i mereixia una nova 
edició, que arriba ara de la mà de 
Club Editor amb una traducció de 
Meritxell Cucurella-Jorba. Surt al-
hora en castellà amb el segell de Lu-
men. El centenari de l’escriptora 
italiana, celebrat l’any passat, ha 
servit d’alguna cosa. 

Cartes que diuen tant com ama-
guen i que dibuixen la crònica d’una 
gent i d’un moment, de portes enfo-
ra i –sobretot– de portes endins. La 
ciutat i la casa és un llibre tan im-
prescindible com l’autora. La vaig 
descobrir tard –som les nostres lla-
cunes–, i poc després ja em pregun-
tava què coi llegia jo abans de llegir 
la Ginzburg. 

“Quan escric alguna cosa, sovint 
penso que és molt important i que 
sóc un grandíssim escriptor –con-
fessa Natalia Ginzburg a El meu ofi-
ci, un text inclòs a Les petites virtuts 
(Àtic dels Llibres)–. Crec que això 

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

ens passa a tots. Però hi ha un racó 
de la meva ànima on sé perfecta-
ment i de manera constant allò que 
sóc; és a dir, un escriptor petit, molt 
petit”. No sembla falsa modèstia: 
“Juro que ho sé. Però no m’impor-
ta gaire. Simplement no vull pensar 
noms. He vist que si em pregunto 
«un escriptor petit com qui?», 
m’entristeix pensar en noms d’al-
tres escriptors petits. Prefereixo 
creure que ningú ha estat com jo”. 
El que realment importa, creia la 
Ginzburg, és tenir la convicció que 
l’escriptura és un ofici per sempre. 
I això ella ho tenia clar. Sabia que el 
seu ofici era escriure perquè escri-
vint se sentia com a casa. 

A la vida no ens 
podem fer nostres 
gaires coses 
 
“Estic escrivint una novel·la”, expli-
ca el Giuseppe a la Lucrezia, des de 
Princeton. Li diu que ho ha intentat 
altres vegades però que no en con-
serva gairebé res. “Quan m’ho relle-
gia no m’agradava i ho estripava. 
Ara voldria intentar escriure alguna 
cosa que no hagi d’estripar”. Una 
definició per negació prou encerta-
da: literatura és aquella cosa escrita 
que no s’ha d’estripar. 

“També s’enyoren els llocs que 
hem odiat”, fa dir Natalia Ginzburg 
al Giuseppe en una altra carta a la 
Lucrezia. I encara: “Arriba un mo-

ment, a la vida, que totes les coses 
que mirem per primer cop ens re-
sulten estranyes. Les mirem com 
turistes, amb interès, però freda-
ment. Pertanyen als altres”. 

Un ofici que ens 
fueteja però que és el 
més bonic del món 
 
M’enamora la prosa de Natalia 
Ginzburg . M’enamora aquesta sen-
zillesa aparent, aquesta paraula jus-
ta. I em fa gràcia la manera que tenia 
de justificar el seu estil: “Tinc ger-
mans molt més grans que jo i, quan 
era petita, si parlava a taula sempre 
em deien que callés. Així que em 
vaig acostumar a dir les coses ràpi-
dament, precipitadament i amb el 
menor nombre possible de parau-
les, sempre amb la por que els altres 
comencessin a parlar entre ells i 
deixessin d’escoltar-me”. 

L’amiga Milena Busquets, es-
criptora i filla d’editora, deia l’altre 
dia en un article que “l’ofici de fer 
llibres potser no és el més antic del 
món, però és el més bonic”. El 1949, 
l’admirada Ginzburg havia dit això 
sobre l’escriptura: “El meu ofici 
sempre m’ha rebutjat, no ha volgut 
saber res de mi. Aquest ofici és un 
amo, un amo capaç de fuetejar-nos 
fins que surt sang, un amo que cri-
da i que condemna. [...] És un ofici 
bastant difícil, ja ho veieu, però és el 
més bonic que existeix al món”.✒
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Sobre els racons que enyorem, els llibres que llegim i els escriptors 
que admirem


