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L’intent de reivindicar el paper
de l’humor, i més específica-
ment el dels acudits, per part
de la filosofia, sol comportar

un parell de perills, previsibles d’altra
banda. Un és el de reduir el sentit
d’allò còmic al de simple recurs es-
poràdic, durant el qual aprofitaríem
per descansar i recobrar forces abans
de prosseguir la trista i feixuga tasca
de la reflexió intel·lectual. I l’altre pe-
rill consisteix a presentar-ho com una
drecera que ens menaria directament
al cor de la problemàtica del sentit de
l’existència humana, tot estalviant-
nos el temps i l’esforç intel·lectual
que hi esmerça una tradició filosòfi-
ca, que es resistiria a acceptar que el
que anomena “treball conceptual”
no és més que una altra modalitat de
joc de paraules. Aquest llibre dels
nord-americans Daniel Klein i Tho-
mas Cathcart, que es presenta com
una divulgació dels principals proble-
mes filosòfics a través d’un reguitzell
d’historietes divertides, també bascu-
la inevitablement entre ambdós pe-

rills. Amb tot, al marge dels dubtes
sobre si s’acaba fent que la tasca filo-
sòfica sigui més fàcil, o més aviat se la
desvirtua (o fins i tot poder pensar
que el que es desvirtua és l’humor, en
intel·lectualitzar-lo excessivament), el
cas és que mai no està de més apare-
llar la filosofia amb el bon humor. És
clar que aquí ens trobem amb una
altra oscil·lació, també habitual en
aquest tipus de textos, com és la del
diferent nivell de qualitat dels acudits
esmentats. Així, cal dir que en la part
central de l’obra que comentem, for-
mada per un conjunt de capítols que
corresponen a les diferents temàti-
ques filosòfiques (‘Metafísica’, ‘Lògi-
ca’, ‘Ètica’...), el nivell mitjà és prou
aconseguit, amb acudits molt ben tro-
bats i que realment fan pensar, com el
que reproduïm a continuació:

“Un representant sindical partici-
pa en un congrés a París i decideix
anar a un bordell. Un cop allà, pre-
gunta a la madam:

—Està sindicada, aquesta casa?
—No, no ho està -contesta la do-

na.
—Quant guanyen les noies? -de-

mana el sindicalista.
—Vostè em paga 100 dòlars, la

casa se’n queda 80 i la noia en gua-
nya 20.

—Això és una explotació bru-
tal! -diu l’home, i surt d’allà amb
pas decidit.

Finalment, troba un bordell
que segons la madam de torn està
sindicat.

—Si li pago 100 dòlars, quant
guanya la noia? -pregunta el sindi-
calista.

—80 dòlars.
—Fantàstic! -diu l’home-. Vol-

dria la Collette.
—És clar, com tothom -diu la

madam-, però per antiguitat li to-
ca la Thérèse.”

En canvi, en la part final del
llibre, on hi trobem un resum es-
quemàtic de la història de la filoso-
fia, i un glossari de termes filo-
sòfics, és on potser el nivell, no és
que sigui més baix, sinó que dege-
nera en simple puerilitat, com
quan, en relació a la mort de Sò-
crates, els autors diuen que aquest
filòsof “es va prendre una cicuta
amb soda —amb rodanxeta de lli-
mona”. Amb més o menys encert,
però, cal valorar de llibres com
aquest que ajudin a reivindicar
que l’humor sigui considerat
d’una vegada una “facultat” hu-
mana, i no només un “sentit”,
d’importància menor.

Fa poques setmanes, el periodista Juan Cruz publicava,
en el suplement dominical d’aquest mateix diari, una
entrevista esplèndida amb George Steiner. En un mo-
ment del diàleg, a Steiner se li va acudir comentar que

entenia que a les aules de les universitats catalanes s’ensenyés en
català, perquè aquesta era una llengua amb una sòlida tradició
i amb una literatura de molta categoria, però que no entenia
que això mateix succeís, mutatis mutandis, a Galícia. L’admira-
ció de Steiner per Catalunya ve del fet que els catalans vam ser
molt menys responsables que els castellans i els càntabres de
l’episodi de l’expulsió d’Espanya de jueus i moriscos a finals del
segle XV, i també del fet que els amics gironins, que són un tros
espavilats, van invitar en una ocasió, o més d’una, el senyor
Steiner, el qual, com a bon jueu mig americà, va sentir aquell
punt de salvífica esgarrifança que sempre senten els hebreus (els
d’Amèrica, més que ningú) quan es troben al davant de restes
de la gran cultura judaica medieval europea. Possiblement
arran d’aquesta visita, Steiner va entrar en contacte amb cata-
lanòfils del país que van recordar-li la figura eminent de Ra-
mon Llull, i van recitar-li, tal vegada, ara una lamentació
d’Ausiàs March, ara una jeremiada de Salvador Espriu. El cas
és que Steiner, verament, posseeix un coneixement de les lletres
catalanes similar al que té Harold Bloom, el qual, en el seu
Cànon d’Occident, ja deixava força més ben parada la literatura
catalana que la gallega. Amb aquestes dades a la mà n’hi ha
prou per entendre que apreciés la llengua i la literatura catalana
per damunt de la gallega.

La cosa es va complicar quan un membre d’una acadèmia
de Galícia, o cosa semblant, va insinuar a Steiner que la literatu-
ra gallega estava carregada de valors enormes, mereixedors del
més gran respecte. No sé en què devia pensar aquest home de
les nostres Gàl·lies, però, reblant el seu argument patriòtic, es
va despatxar amb una de les frases més insòlites de tota la
història de la crítica literària: va escriure que, comptat i debatut,
els jueus no posseïen una literatura més bona que els nostres
amics hispànics del far west.

Dels jueus es poden dir moltes coses, i han tingut, al llarg
dels segles, moltes man-
cances i defectes. Han es-
tat usurers durant se-
gles, no van tenir Estat
—fins a mitjan segle
XX— d’ençà de la des-
trucció del segon temple
per part de les tropes ro-
manes de Titus (anys 70
i 71), i més coses, si fa no
fa com les que es poden
atribuir a qualsevol po-

ble o nació de la terra. Ara: el que no es pot dir de cap de les
maneres és que Israel no hagi donat una gran literatura al món;
tan gran, que només se li assembla, als temps antics, la literatu-
ra grega, i als temps moderns, la literatura anglesa o la francesa.
Antonio Muñoz Molina responia a aquest acadèmic gallec i li
recordava només unes quantes fites d’importància, totes de la
Bíblia, que és el conjunt de llibres més extraordinari que s’hagi
produït mai en cap literatura, al món sencer. Esmentava, que jo
recordi, el Llibre de Job, El càntic dels càntics, els Salms de
David i els Proverbis de Salomó: per fi una veu sensata! Si hi
hagués afegit la tradició filosòfica i lírica jueva des de l’Edat
Mitjana fins als segles moderns; si hi hagués afegit tota la
literatura escrita en llengua yidish o el caràcter òbviament jueu
de molta literatura escrita en alemany, i altres llengües, entre els
segles XVIII i XX, i, encara, la notabilíssima producció en
llengua hebrea des que es va fundar l’Estat d’Israel, llavors,
veritablement, el retret de l’acadèmic gallec es convertia tot
solet en una ximpleria, per no dir un escarni; i, en qualsevol cas,
en una mostra d’ignorància com una catedral cristiana, amb
botafumeiro inclòs.

Steiner, per coses de l’edat, es va sentir obligat a rectificar, i
va dir que, efectivament, els gallecs tenen una llengua molt
important i una literatura que espanta. Els catalans es van
quedar la mar de satisfets en veure que encara hi ha gent amb
seny, en aquest món, capaç de comparar, sine ira et studio, i en
favor de la segona, l’aportació de Galícia i de Catalunya a la
literatura universal. Hi he pensat una mica més, d’ençà d’aques-
tes entrevista, rèpliques i contrarèpliques, i m’ha semblat que el
fenomen només s’acaba d’entendre d’aquesta manera: la
LOAPA, o llei d’harmonització del procés autonòmic espanyol,
va pervertir de tal manera les diferències de tot ordre que
existeixen, a Espanya, entre les seves vàries cultures, llengües i
literatures, que a un gallec (i a un català, també) li sembla que
allò que ell ha produït literàriament —no comparo les llengües,
perquè totes són glorioses— és igual de bo, o més, que allò que
ha produït el seu veí, pròxim o llunyà. El problema va tenir, al
començament, repercussions comparatives només dins l’Estat
espanyol; però, pel que es veu, l’esperit de la LOAPA ha estat
tan eficient, que ara qualsevol literatura en una llengua ibèrica
es considera tan apreciable com la dels millors Estats-nació del
món. No ens hauríem d’enganyar: la literatura gallega i la
catalana estan la mar de bé, però resulta que la jueva de totes les
èpoques, l’anglesa des del Beowulf fins avui, i la francesa des de
Chrétien fins als nostres dies, ai las, són millors que les nostres, i
de llarg. La cosa és així, i aquí no hi té res a fer el patriotisme.

PERE SABORIT

La facultat de l’humor

Una vivenda antiga junt a la torre Agbar. La postmodernitat que ofega la tradició preocupa a Julià Guillamon. / C. SECANELLA

“La LOAPA també va
pervertir les diferències entre

les diverses literatures
d’Espanya”

Uh, Gabirú
Julià Guillamon
Empúries
210 pàgines. 14,96 euros

Aquest és un llibre excel·lent,
i seria lamentable que pas-
sés tan desapercebut com
l’anterior de Julià Guilla-

mon (Barcelona, 1962), La ciutat in-
terrompuda (La Magrana, 2001),
amb el qual té força a veure i que, de
fet, no és ben bé l’anterior, perquè
entremig va aparèixer un altre text
important, Literatures de l’exili
(CCCB, 2005), publicat com a ca-
tàleg de l’exposició homònima però
que és pròpiament un singular assaig
sobre la memòria i la petja america-
na de diversos escriptors catalans exi-
liats (un fil reprès també a Uh, Gabi-
rú). Tota aquesta obra, complexa i
travada, imaginativa i meditada, Gui-
llamon l’està construint en paral·lel
a la seva ja llarga activitat com a
crític literari de La Vanguardia, que
l’ha situat entre els capdavanters de
la crítica al nostre país.

Amb la concisió i la llibertat de
les notes al marge i el to de la crònica
quotidiana, els articles d’Uh, Gabirú,
publicats abans com a columnes de
premsa, donen un magnífic contra-
punt al relat sobre la literatura catala-
na que Guillamon va dibuixant amb

les seves crítiques. Si en aquestes de-
fuig el paper de crític “oficial”, tot i
la seva consolidada posició, i escriu
des d’una saludable independència
de criteri, aquí aborda tota mena de
temes i pretextos amb desimboltura.
Hi ha línies d’interès recurrents, que
coincideixen amb preocupacions ha-
bituals en el Guillamon crític i assa-
gista: la ciutat de Barcelona (i per
extensió Catalunya) en l’aparent at-
zucac de la postmodernitat i la globa-
lització; l’exili a l’Amèrica Llatina
(amb excursions esporàdiques al Bra-
sil, dèria guillamoniana que també
connecta amb el punt anterior) com
a cara oculta de la literatura i del
país; i els reptes i les limitacions de la
narrativa catalana que s’escriu ac-
tualment.

Si a La ciutat interrompuda Gui-
llamon analitzava la trajectòria de
Barcelona des de l’agitació contracul-
tural dels 70 a la ufanosa capital de
l’olimpisme i constatava la ruptura
d’unes formes de vida urbana, aquí
posa en dubte la ciutat d’eslògans
municipals pretensiosos, de comiats
de solters barats de guiris amb samar-
retes personalitzades, de barris esbot-
zats amb enderrocs que menyspreen
la continuïtat dels espais i de les me-
mòries de moltes persones. Buscant
debades els pastissets de Tortosa de
tota la vida del bar La Rueda, que

ara es diu El Meu Poble i el regenta
un pakistanès, i en anècdotes simi-
lars, Guillamon explica la fi d’una
tradició de Barcelona i de Catalunya
i es pregunta, ni carca ni progre ni
ceballut, si no haurem anat massa
lluny i massa de pressa: tallar el pa a
màquina, en llesques igual de gruixu-
des, i envasar-lo en bosses de plàstic,
és un veritable progrés? (“Comen-
cem menjant pa tallat a màquina i
acabem acceptant les frases posthu-
manes de la megafonia, recosides
amb cadàvers de paraules”).

El Guillamon viatger dóna arti-
cles admirables. Anant sovint a
l’Amèrica Llatina, vivint entre Barce-
lona i Arbúcies, al peu del Montseny,
fent excursions per una Catalunya
oculta que no és la dels telenotícies,
busca històries amb un tarannà in-
conformista que il·lumina també les
notes en què, a partir de diversos
pretextos, qüestiona la connexió de
la narrativa catalana amb la realitat
del país i el seu grau de versem-
blança, perduda sovint en el miratge
de l’entotsolament i del formalisme
que només interessa a l’autor i qua-
tre amics.

Amb Uh, Gabirú, Guillamon fa,
doncs, crònica de la bona, amb pre-
guntes burxadores i amb reflexions
estimulants. Valdria la pena tenir-les
en compte, en tots els sentits.

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Steiner i Galícia
JORDI LLOVET

Un cronista de primera
XAVIER DILLA
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Rere les petges d’un
valuós manuscrit
Convertida ja en best-seller als paï-
sos anglosaxons, la nova novel·la
de l’australiana Geraldine Brooks,
Els guardians del llibre, arriba en
català traduïda per Núria Parés.
L’autora, que va guanyar el Premi
Pulitzer el 2006 per March, un al-
tre èxit internacional, narra en el
seu nou llibre les indagacions d’una prestigiosa con-
servadora de manuscrits medievals que rep l’encàrrec
de Nacions Unides de comprovar l’estat d’un llibre
excepcional, el Hagadà de Sarajevo, que ha reapare-
gut després de romandre ocult durant molts anys.

Els guardians del llibre. Geraldine Brooks. La
Magrana. 320 pàgines. 19,50 euros

Una societat ‘perplexa’
Perplexitat. És la paraula que millor
resumeix l’estat anímic amb què la
població catalana va viure els esdeve-
niments més importants del 2007.
Així ho exposa Oriol Homs, president
de l’Associació Catalana de Sociolo-
gia, a la presentació del llibre que pu-

blica aquesta entitat, Societat catalana 2008. Diferents
especialistes reflexionen sobre els principals fets ocorre-
guts l’any passat (el desgavell en el transport ferroviari
per les obres de l’AVE, les eleccions municipals i l’aug-
ment de l’abstenció...).

Societat Catalana 2008. Coordinació Teresa Monta-
gut. Institut d’Estudis Catalans. 295 pàgines. 20 euros

Les ‘Màximes’ de
Rochefoucauld
En una acurada edició de petit for-
mat, Ensiola publica en català les
Màximes de François de la Roche-
foucauld. És una selecció dels 700
epigrames o sentències moralistes
en les quals, prenent l’egoisme na-
tural com l’essència de tota ac-
ció, l’autor ironitza sobre l’au-
toengany i revela les contradic-
cions de la psicologia humana. Rochefoucauld, que
va tenir un paper actiu en la cort i en les guerres que
van mantenir Lluís XIII i Lluís XVI, les va escriure
quan, el 1652, va haver de fer repòs en resultar ferit en
una batalla. Edició de Gabriel de la S. T. Sampol.

Màximes. François de Rochefoucauld. Ensiola.
114 pàgines. 10 euros.

Rosselló-Pòrcel: vida i
obra
La vida i l’obra del poeta mallorquí
Bartomeu Rosselló-Pòrcel és objecte
d’aquesta investigació que Roberto
Mosquera emmarca en el context cul-
tural d’una època convulsa, que arren-
ca amb la dictadura de Primo de Rive-

ra i transcorre entre la Segona República i la Guerra
Civil. Un interessant treball de recuperació d’una de
les veus cabdals de les lletres catalanes.

L’àngel adolescent. Vida i poesia de Bartomeu
Rosselló-Pòrcel. Roberto Mosquera. Publicacions
de l’Abadia de Montserrat. 368 pàgines. 17 euros

L’amor a Venècia
Joaquim Pijoan
Amsterdam Llibres
231 pàgines. 16,90 euros

L’obra literària
de Joaquim Pi-
joan (Santa
Cristina d’Aro,

1948) explora la deriva
erràtica de persones
que construeixen la se-
va identitat a partir del
desafecte a la matriu
social i cultural en què
els ha tocat néixer, viu-
re i formar-se. A la se-
va novel·la anterior
(Sayonara, Barcelona)
es relatava el periple
d’un pintor català que,
després d’haver viscut
vint-i-cinc anys al Ja-
pó, retorna a Barcelo-
na, on solda algunes pe-
ces del seu passat i on
descobreix una ciutat
que li és tan desconegu-
da com hostil i deca-
dent. Sayonara, Barce-
lona admetia una lectu-
ra en clau de contrast:
amb l’esplendor de la
societat nipona com a
teló de fons, el protago-
nista anava diagnosti-
cant les carns macilen-
tes de la Catalunya ac-
tual, forjant així un in-
ventari de l’enfonsa-
ment social i lingüístic. Ara, amb
L’amor a Venècia, es repeteix el
mateix destí, tot i que amb alguna
petita variació en l’ordre dels fac-
tors: Josep Vicenç, el protagonista
de la novel·la, és un anglòfil, un
escriptor català frustrat que hau-
ria volgut adoptar l’anglès com a
eina d’expressió literària. Després
de jubilar-se de manera anticipa-
da com a professor d’institut, J.
Vicenç decideix vendre el patri-
moni que ha heretat dels seus pa-
res ja difunts i instal·lar-se a No-
va York, on viu el seu germà
Aleix, pintor. Allunyant-se de Ca-
talunya, J. Vicenç confia a trobar
un bàlsam per combatre l’asset-
jant repulsió que sent contra tots
els valors socials, culturals i de
civilització que l’envolten. Es po-
dria dir que l’argument d’aques-
ta novel·la reposa sobre la base
proverbial dels tretze primers ver-
sos del cèlebre poema d’Espriu
Assaig de càntic en el temple:
“Oh, que cansat estic de la meva |

covarda, vella, tan salvatge terra |
i com m’agradaria d’allunyar-
me’n, | nord enllà,” (...).

En una època en què la preten-
sió omnicomprensiva dels antics
sistemes filosòfics ha estat substi-
tuïda per modestes hipòtesis relati-
ves, en una era en què les novel·les
totalitzants han estat abandona-
des en favor de ficcions que només
consignen interpretacions frag-
mentàries, l’actitud narrativa de
Pijoan representa una expressió
radical dins l’ampli fris de l’ano-
menada literatura d’idees. Lluny
de les focalitzades novel·les que
—per exemple— Antoni Marí i
Martí Domínguez han escrit al
voltant de la Il·lustració, i també
lluny d’aquest extraordinari exer-
cici de distància lírica i irònica
que Valentí Puig va plasmar amb
La gran rutina, L’amor a Venècia
presenta deficiències a causa
d’una estructura narrativa que es
revela insuficient per fer fluents
les ambicions de contingut que

l’autor hi diposita.
Pijoan té una prosa
rica, precisa i amb
un gran sentit del rit-
me. A més, defensa
una aposta temàti-
ca d’alt risc, lloable
i molt escassa. Però
L’amor a Venècia
fracassa en la seva
vocació de recrear
allò que Thomas
Mann va immortali-
tzar amb La mort a
Venècia: la fractura
insalvable entre la
vida i l’art. I fracas-
sa perquè el nervi ar-
gumental queda es-
trangulat per una
voluntat mai prou
dosificada a l’hora
de traspassar digres-
sions ideològiques.

El flux torrencial
d’anglicismes, les
conceptuoses i abun-
dants referències
intel·lectualistes,
l’estil narratiu de no
suggerir les percep-
cions sinó d’inocu-
lar-les de manera ex-
plícita, uns perso-
natges que desfilen
sense deixar solatge
i que acaben trans-
formant-se en sim-
ples mèdiums per-
què el protagonista

pugui continuar desplegant el seu
monòleg en caiguda lliure (sobre
la crisi econòmica, el canvi climà-
tic, el sagrament de la confessió,
l’etnocentrisme, el terrorisme islà-
mic, el progressisme, els hàbits tu-
rístics dels europeus, els impostos,
la institució del matrimoni...),
tots aquests aspectes anul·len la
necessària irrigació vital que hau-
ria exigit una novel·la amb preten-
sions d’aixecar una epopeia d’un
cert tombant decadentista passat
pel filtre romàntic. La credibilitat
del protagonista s’evapora. J. Vi-
cenç oculta el seu subjecte moral i
no dóna cap pista sobre les causes
de la seva agror hiperbòlica. Per
què —es pregunta el lector,
perplex— aquest home atribueix
tots els seus mals al lloc i a les
condicions del lloc on ha viscut?
Més enllà del lament jeremíac,
¿on comença la seva responsabili-
tat individual? En aquesta
novel·la fallen els càlculs d’estruc-
tures.

Crònica d’una devastació
LLUÍS MUNTADA

Aquest és el títol d’una de les darreres pintures
d’Edward Hopper, el pintor americà, aquell que
pintava els bars desolats de les nits de Nova York,
els cines mig buits, les gasolineres, les casetes de

fusta amb uns arbres impersonals al fons, les cambres
d’hotel amb parelles tristes, amb noies solitàries que lle-
geixen cartes, altres que prenen el sol matinal. La seva
pintura no és, tot i que ho és, un document de la vida
americana del segon terç del segle XX, és una altra cosa, i
això la fa tan fascinant. Quina cosa, però? Un escenari de
la solitud. Els espais que pinta Hopper, ni que siguin els
tan oberts dels velers que fan regates, amb la seva suposa-
da alegria implícita, són espais on la mirada hi talla l’aire.
Els personatges, representats en la seva solitud, subratllen

la virtualitat d’aquests espais per convertir-se en escenaris
de la nostra. La solitud hi plana i carrega l’ambient, i
nosaltres, els espectadors, ens hi passegem moguts per una
atracció irresistible i alhora una nosa radical.

A Sol en una cambra buida no hi ha ningú. I això ens
converteix en els únics personatges de la pintura. No hi ha
ni un catre on seure, després de llegir Plató, potser massa
tard en la nostra vida, com diuen que la senyora Hopper
va dir del personatge del quadre Digressió filosòfica, on un
home vestit i calçat medita assegut al llit i té al seu costat
un llibre obert i darrere una dona, ajaguda, nua de cintura

per avall, d’esquena. La senyora Hopper potser va ser
indiscreta en fer aquesta afirmació, potser volia donar a
entendre que va ser el seu marit qui va llegir Plató massa
tard i que ella en pagava les conseqüències. —Bé, vaja,
l’amor platònic està bé, en un adolescent, però en un home
madur... Però no hauríem de mesclar la vida del pintor
amb la dels personatges que viuen als espais de la seva
pintura.

L’espai de Sol en una cambra buida és un espai ben buit.
Cap moble, cap cortina, cap llum amb pantalla sobre una
tauleta de nit. Una cambra buida, amb una paret que fa un
queixal i una finestra que deixa veure un tros d’arbre gens
reconeixedor. A la cambra hi entra el sol. El sol il·lumina el
marc i el brancal de la finestra amb un blanc estrident i fa,
al terra i a la paret, unes clapes geomètriques de color siena
lletós que contrasten amb l’ombra cremada de la zona
fosca. Un estrany equilibri, una atracció poderosa sobre la
nostra ment i el nostre cor. És la cambra de la nostra
solitud. Aquí ja no hi ha Plató que hi valgui. Cap consol ni
fugida filosòfica. Ni cap record de l’adolescència perduda,
de la maduresa fallada, de la vellesa impotent. Només
l’aire dens de la solitud que la llum posa en evidència.

Parlo de Hopper perquè m’ha caigut a les mans el
preciós llibret de Mark Strand, publicat per Lumen, en
què parla de la seva pintura. Strand volia ser pintor i va
acabar sent poeta. Es nota en els seus textos concisos i
il·luminadors. Strand projecta la seva llum sobre Hopper.
Jo he volgut enfocar-lo amb la meva.

L’escriptor Joaquim Pijoan, que publica la novel·la L’amor
a Venècia. / TEJEDERAS
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