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Sant Jordi ‘again’!

ESTIMADA PSICOANALISTA JORDI CERVERA

om aquell que no vol la cosa ja
tornem a ser de cap a Sant Jor-
di. I d’aquí a quatre dies, Nadal!

Enguany l’hem d’encarar amb alegria i
sense prevencions. Després de discus-
sions atàviques repetides cada tres-
cents seixanta-cinc dies sembla que per
fi hem superat el tema dels autors me-
diàtics. La indústria editorial és hàbil.
Segur que encara recordareu l’any que
es va col·lapsar el passeig de Gràcia es-
perant la senyora Ana Botella i el seu
llibre o la carpa que es va muntar a can

C Buenafuente per aïllar-lo dels autors li-
teraris.

Doncs això. La màquina és intel·ligent
i ara, tal i com fan als laboratoris de re-
cerca i a les pel·lícules de ciència-ficció,
treballen amb temps i perspectiva. Com
que els llibres on un mediàtic parla d’al-
guna xorrada semblen anar una mica de
baixa i el que realment té prestigi són les
novel·les d’intriga, misteri i/o amor, ara
el que es porta és crear primer l’estrella
televisiva o radiofònica i un pic la tenim
a dalt de tot, fer que aconsegueixi treure

temps de la seva feina sempre estressant,
dels compromisos i dels (això que diuen
ara els moderns i que fa remoure Pom-
peu Fabra a la tomba) events i que pugui
parir una novel·la com Déu mana. Res de
rucades ni d’intranscendències. Novel·les
en majúscules i de tapa dura que omplin
les prestatgeries i que els seguidors fidels
de la matèria tertuliana i/o informativa
comprin sense dir ni mu. I com sempre,
aquesta festa que és de tots i que només
dona virolla a alguns, triomfa. Alegrem-
nos, senyor sant Jordi! ❋

REMINISCÈNCIES MIQUEL DE PALOL

uan el lector impenitent canvia
llibres de lloc se sol adonar que,
tret d’algun ésser lluminós ex-

cepcional, la majoria dels mortals han es-
tat víctimes de trasllats anteriors i hi ha
episodis obscurs en l’ordenació d’alguns
(o molts) volums. Els grans mnemonistes
expliquen molt bé com els humans situem
les coses en referència al lloc i a la imatge, i
encara que l’ordre no sigui objectivament
correcte en termes d’èpoques, temes o au-
tors, de vegades val més el desordre cone-
gut que l’ordre nou que, per falta de cos-
tum, ens pot dur fàcilment a no trobar un
llibre.

El cas és que reordenar per grans autors
és relativament fàcil: els tràgics grecs, Pla-
tó, Shakespeare, Kierkegaard, Dostoievski,
Nietzsche, Proust, Kafka, no els perdrem
fàcilment. Però al seu costat n’apareixen
d’altres qualificats de menors, però que
costa dilucidar si són epígons o precur-
sors, de transició o inaugurals: Walser, Sö-
derberg, Arthur Machen, Arthur Schnit-
zler, Stefan Sweig, Dino Buzzati, una terra
de ningú on s’hi podrien posar fins i tot
obres pretesament menors de grans au-
tors, com ara Notes del subsòl o La Sonata
Kreutzer. Un fenomen, per cert, tampoc
inhabitual en la música. Què en fem d’El
Nou Psalm de Rejcha, d’un oratori, Chris-
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Peces de
transició

tus am Ölberge, d’un Beetho-
ven ja madur, classificat pels
exegetes canònics com a obra
fallida, però que aquest cronis-
ta el troba extraordinari?
    El lector pensarà: i a mi què
m’importa a quin calaix de la
Història els posin els bibliote-
caris i els mestretites, si el llibre
és bo i m’agrada? La qüestió de
fons és: hi ha un acord general
per acceptar les grans obres de
la humanitat –en aquest cas les
literàries–, però al marge de la
posició històrica en què de ma-
nera convencional s’han situat
uns i altres, estem segurs de la
feblesa relativa de moltes altres
peces? Quantes joguines tren-
cades s’emmagatzemen als
oblits de la història? Diu Paul
Valéry, i ho cita Walter Benja-
min: “Tota novetat es dissol en
novetats. Tota il·lusió de ser
originals se’ns dissipa. L’ànima
s’entristeix i s’imagina, amb un
dolor molt particular barrejat
amb pietat profunda i irònica,
a milions d’éssers armats amb
estris d’escriure, als innombra-
bles agents de l’esperit, cada un
dels quals es va sentir el seu
moment com un creador inde-
pendent, causa primera i amo
d’una clara certesa, font única i
del tot incomparable, i ara, ha-
vent viscut de forma tan labo-
riosa i d’haver consumit les se-
ves millors hores per distingir-
se eternament, es troba degra-
dat pel nombre, perdut en la
multitud sempre creixent dels
seus semblants.” ❋
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