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Quan Rodoreda 
escriu: “No he 
nascut per limi-
tar-me a parlar de 
fets concrets” en-
tén que la litera-
tura té molt a 

veure amb la distància que hi ha en-
tre la realitat i l’escriptura i la posi-
ció de l’autor entre la vida i les ide-
es. Cada vegada estic més conven-
çuda que no es poden escriure bo-
nes novel·les que no es basin en 
conceptes forts, en el sentit que ex-
plica Faulkner: “L’escriptor no ha 
de tenir al seu escriptori res que no 
siguin les velles certeses i les veri-
tats del cor, les velles veritats uni-
versals sense les quals qualsevol 
història és efímera i està condemna-
da al fracàs –l’amor i l’honor i la pi-
etat i l’orgull i la compassió i el sacri-
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PERFIL fici”. També ho entén així Salter 
quan diu “Tot és absurd, excepte 
l’honor, l’amor i les poques coses 
que sap el cor”. Està clar que no cal 
aspirar a ser Faulkner, però si algu-
na cosa explica aquest assaig és que 
no serveix de res posar-s’hi sense te-
nir clar què es vol fer i sense unes as-
piracions ambicioses.  

Salter és bo perquè rere l’aparent 
frivolitat i lleugeresa de la seva pro-
sa sabia que parlava només del que 
és important, com quan diu, mig de 
passada i sense donar-hi importàn-
cia, que escriure a fons sobre algú és 
destruir-lo. La vocació de Salter va 
aparèixer tard: va decidir que volia 
ser escriptor quan tenia 32 anys, 
una exitosa carrera militar com a 
aviador a les forces armades i una 
dona i dos fills. Va engegar-ho tot a 
rodar i es va posar a escriure sense 
saber com li aniria. L’aventura li va 
durar fins fa dos anys, quan va mo-
rir aclamat per la premsa com un 
dels grans narradors nord-ameri-
cans contemporanis. Aquest volum 
recull tres conferències que va fer, 
amb la seva veu rogallosa i viril, a la 
Universitat de Virgínia: sobre la fic-
ció, sobre l’art d’escriure novel·les 
i sobre la vida i l’art –una mena de 
testament literari–. El pròleg el fa 
Eduard Márquez, que emmarca les 
tesis de l’americà, les posa en con-
text amb altres escriptors i les bar-
reja amb les seves idees i manies.  

Aquestes conferències no desco-
breixen un bon assagista sinó un es-
criptor terriblement intel·ligent, un 
observador agudíssim i un molt bon 
lector. Qui esperi trobar-hi grans te-
sis s’equivoca d’autor, però Salter 
no ha tingut mai pretensions de te-
òric. Ni li fan cap falta: tot el que ha-
via de demostrar ho ha fet amb la se-
va literatura. El que és segur és que 

aquest llibre l’haurien de tenir a la 
biblioteca tots els aspirants a es-
criptors. Salter no només entén 
com s’ha d’escriure sinó com s’ha de 
llegir; i sobretot entén que ser es-
criptor és una feina cansada i sacri-
ficada i no un entreteniment de diu-
menge a la tarda. Alguns dels con-
sells del llibre quedaran obvis fora 
de context, però de vegades cal re-
petir el que és més bàsic, com saber 
que abans de començar a escriure 
cal tenir alguna cosa per narrar: 
“L’argument explica una història i 
la història és el nucli de totes les co-
ses [...]. Quan tinguis clara la forma, 
pots escriure la novel·la. Quan sàpi-
gues l’espai que ocupes com a es-
criptor. Els teus prejudicis, la teva 
posició moral. La lectura que s’hau-
ria de fer d’aquest llibre. I en acabat 
necessites el començament”. Totes 
aquestes instruccions recorden una 
sentència de Rodoreda que m’agra-
da per la seva simplicitat soferta: 
“Fer una novel·la és difícil”.  

Un autor no és res sense lectures 
Una de les idees centrals és la im-
portància de llegir bé: més val llegir 
poques novel·les bones que moltes 
de dolentes, i llegir les bones moltes 
vegades per saber com funcionen. 
Ser un bon lector és saber per què 
un escriptor és bo i on és bo, i un au-
tor no és ningú sense les seves lec-
tures. Com diu Márquez, tots els as-
pirants a escriptors haurien de ser 
capaços d’escriure el seu recorregut 
de lectures i influències, com fa Sal-
ter: “Honoré de Balzac (l’observa-
dor), Isaak Bàbel (el reescriptor), 
Gustave Flaubert (el perfeccionis-
ta), Vladimir Nabokov (l’estilista)”. 

La lliçó de Salter va al que és es-
sencial: els escriptors necessiten 
una bona història i sortir-se’n amb 
l’estil. “L’estil és una de les coses que 
distingeix un escriptor d’un altre. No 
el talent. El talent abunda. Però l’es-
criptor que té una manera especial 
de mirar les coses i que li dona una 
expressió artística a aquesta mane-
ra, aquest escriptor durarà”. També 
aquí coincideix amb Rodoreda: “To-
ta la gràcia de l’escriure radica a en-
certar el mitjà d’expressió, l’estil. Hi 
ha escriptors que el troben de segui-
da, d’altres triguen molt, d’altres no 
el troben mai”.✒
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Poques persona-
litats tenen la 
formació acadè-
mica i el reconei-
xement interna-
cional de Ferran 
Requejo. Des 

d’aquest ascendent incontestable, 
el catedràtic de ciència política de 
la UPF ha assumit en els últims 
anys un inequívoc compromís amb 
el procés sobiranista català com a 
expert i com a publicista.  

El primer vessant s’ha concretat 
en la seva participació activa al Con-
sell Assessor per a la Transició Na-
cional; el segon, en una redoblada 
presència als mitjans de comunica-
ció, especialment com a articulista. 
El tren de les 17:14 aplega, precisa-
ment, una tria d’aquestes col·labo-

Dos mons paral·lels
racions en premsa –principalment 
a La Vanguardia i l’ARA, entre la 
sentència del Tribunal Constituci-
onal del juny del 2010 i els últims es-
deveniments de desembre del 
2016–. Per dotar de més coherència 
la selecció, Requejo hi inclou, a més 
d’una presentació introductòria i 
una coda oracular, un petit 
text contextualitzador 
respecte del marc ca-
talà i internacional 
per a cadascun dels 
quatre capítols cro-
nològics en què 
s’organitza el llibre: 
fins a les eleccions 
del novembre del 
2012, fins al procés 
participatiu del 9-N, 
fins a la victòria de la co-

de conceptes i valors relacionats 
amb el pluralisme nacional [...] re-
sultaria possible resoldre el tema de 
manera compartida”. Convençut, 
però, que el federalisme ha mort, la 
seva aposta és la secessió. 

Pel que fa a Catalunya, sobta el 
seu alt encert per ensumar les gira-
gonses del Procés, així com una cer-
ta benevolència cap a actors i actu-
acions sobiranistes. Algunes de les 
limitacions del present i moltes de 
les incerteses del futur són bandeja-
des amb la força de la voluntat (se-
rem “el país del benestar càlid”) més 
que no amb arguments raonats. Sot-
mesos al contrast de l’actualitat, els 
horitzons d’un referèndum “decisiu 
i incontestable”, amb garanties i le-
gitimitat suficients, o d’una secessió 
unilateral amb ressò internacional 
semblen complicar-se. L’única cer-
tesa de la situació política és l’evi-
dència que les dues parts viuen, de 
moment, en mons paral·lels.✒
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alició electoral Junts pel Sí i fins a 
les portes del 2017. 

Requejo fa una crítica demolido-
ra de les mancances democràti-
ques, especialment pel que fa al re-
coneixement de la diversitat nacio-
nal, cultural i lingüística, d’Espa-

nya. Des de l’autoritat de la seva 
expertesa, descriu el mo-

del constitucional de-
fensat pels grans par-

tits espanyols com 
a creixentment 
u n i f o r m i s t a ,  
a g r e s s i v a m e n t  
nacionalitzador i 
escassament re-

formable. “Només 
des del consens que 

a l’estat espanyol hi 
ha un dissens profund 


