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La novel·la
L’espèce humaine,
de Robert Antel-
me (1917–1990)
–que encara no ha
estat traduïda al
català–, resumeix

tot l’esforç que es va haver de fer per
superar les ferides del segle XX. El
dolorós testimoniatge d’Antelme
proclama una sola humanitat indi-
visible. Per això mai no pot haver-
hi cap justificació per a la crida a la
destrucció dels enemics. Aquesta
solidaritat incondicional és l’herèn-
cia més important que hem rebut.

“A Europa, tot això ens ho sabem
tant de memòria que ens costa par-
lar fredament, tècnicament, profes-
soralment de la guerra”. Aquestes
paraules, que recull Fèlix Fanés a
Diari de guerra. Nova York. Tardor

Es ven una casa
on ja no vull viure

2001, pertanyen al seu propi pare,
que va quedar esgarrifat davant l’es-
forç bèl·lic dels Estats Units contra el
Vietnam. El pare, periodista cone-
gut, va fer el seu viatge americà l’es-
tiu del 1965. La tardor del 2001, du-
rant una estada d’estudis a Nova
York, Fanés, catedràtic d’història de
l’art, observa com després de l’Onze
de Setembre la gran urbs es tenyeix
de colors greus. El gest més quotidià
podia contenir elements per com-
prendre els fets de l’11 de Setembre
del World Trade Center, per això va
apuntant amb meticulositat els pe-
tits incidents que presencia.

La modernitat, amb aquell afany
del progrés desbocat, se’ns està aca-
bant. L’atemptat a les Torres Besso-
nes ha fet trontollar la noció del
temps lineal que no té fi. Slavoj Zizek
–si em permeteu buscar l’aval en el

La traducció de Catilinàri-
es és l’única que Oliveri
Nortes (Barcelona, 1945)

ha fet per a la Fundació Bernat
Metge: a la dificultat del text
llatí s’hi afegeix l’aproximació
discursiva a la càrrega que
MarcTul·liCiceró(Arpino,106
aC – Formia, 43 aC) fa contra
l’aleshorescònsoldeRoma,Lu-
ci Sergi Catilina. Segons asse-
gura un dels oradors més dis-
tingits de tots els temps, Cati-
lina conspirava contra la repú-
blica gràcies a una xarxa densa
i poderosa d’influències.

“¿Fins quan, Catilina, arri-
baràs a abusar de la nostra pa-
ciència?¿Quantdetempsenca-
ra es burlarà de nosaltres
aquesta teva bogeria? ¿Fins
a quin límit es llançarà la
teva desenfrenada audàcia?”
D’aquesta manera comença el
primer dels quatre discursos
que Ciceró va pronunciar l’any
63 aC i que gràcies a l’estructu-
ra impecable, els arguments
poderosos i l’abrandament va
aconseguir frenar les aspiraci-
ons catilinàries.

“Oh, malaurada condició la
d’aquell qui, a més de governar
la república, ha de vetllar per la
seva supervivència!”, s’excla-
mava Ciceró. Vint segles des-
prés, les seves paraules no han
perdut ni força ni frescor.✒
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Ciceró
s’exclama

pensament d’aquest filòsof actual-
ment tan citat– ha definit la nostra
era com la del temps apocalíptic. El
Diari de guerra de Fanés és un bon
testimoni d’aquesta transformació
radical de la percepció. Ningú ja no
en dubta, el desastre és imminent.

L’angoixa del narrador dins l’avió
és l’angoixa de l’home actual que no
sap ni com ni quan ha perdut el ter-
ra sota els peus. Fanés defineix el seu
propi cos com una nosa que es mare-
ja i té por. Voldríem alliberar-nos
d’aquest embolcall carnal que “té vi-
da pròpia”. Voldríem poder-ho con-
trolar tot, abolir els perills i les incer-
teses, viure una existència virtual.

Si la modernitat era pensada des
del progrés incessant, les societats
tradicionals vivien amb els cicles de
la natura. Diari de guerra arrenca so-
ta els til·lers de la Rambla de Catalu-
nya de Barcelona. Som a l’inici de se-
tembre, però el cronista sent la flai-
re dolça dels arbres florits. La incon-
gruència mostra Fanés com un
home postmodern. El final d’estiu el
marquen les obligacions, la tardor
arriba perquè les platges són buides
i no perquè la llum declini.

L’autor mostra compassió per un
actor envellit en xandall rosa que re-
mena les escombraries o per la po-
eta frustrada a qui mai no li publi-
caran cap llibre. També aquí queda
clara, però, la línia divisòria que se-
para el món dels feliços, que saben
aconseguir beques i encàrrecs insti-
tucionals, del món dels perdedors.

Em ve a la memòria Bohumil
Hrabal (1914–1997), que es va in-
ventar l’Anunci d’una casa on ja no
vull viure per fugir d’aquella Praga
seva, devastada per una guerra i im-
mersa en el desencís de la grisor co-
munista. L’evoco perquè en mo-
ments com aquests, en què totes les
certeses tremolen, ens aniria bé una
mica de l’optimisme d’aquest autor
que escrivia a dalt de la teulada, mo-
vent la cadira i la taula fins a atrapar
l’últim raig de sol.✒
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