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La història està
més vista que el
tebeo: un bon dia,
una dona que ja
passa dels cin-
quanta ha de sen-
tir com el seu ma-

rit li anuncia que necessita fer una
“pausa” en el matrimoni que fa més
de vint anys que malden per mante-
nir. La “pausa” resulta ser una jove-
neta francesa, oh, là, là, i la dona re-
butjada, senzillament, es parteix
per la meitat i ingressa d’urgènci-
es en un hospital psiquiàtric. Es re-
cupera aviat i, per acabar de pair la
notícia, se’n va a passar l’estiu a
prop de la residència on la seva ma-
re viu una vellesa feliç. Per fer les
tardes més passadores, donarà
classes de poesia a un grup de no-
ies adolescents en zel. Aquest és
l’estiu sense homes que ens serveix
Siri Hustvedt, l’escriptora novaior-
quesa de cognom nòrdic a qui, mal
que ens pesi a nosaltres –i encara
més a ella–, costa referir-se sense
afegir a continuació que és “la dona
de Paul Auster”. No ho direm més.
A partir d’ara serà “l’escriptora sen-
se home”, com la seva protagonista.
Fidel a les seves obsessions com

“Jo no llegeixo
ficció, però
la meva dona sí”

SIRI HUSTVEDT VA
NÉIXER L’ANY 1955
A NORTHFIELD,
FILLA DE PARES
NORUECS. VA
DEBUTAR L’ANY
1992 AMB ‘THE
BLINDFOLD’, I DES
D’‘ALLÒ QUE VAIG
ESTIMAR’ (ANGLE,
2009) LA SEVA
FICCIÓ HA ANAT
SENT TRADUÏDA
AL CATALÀ.
‘L’ESTIU SENSE
HOMES’ ÉS LA SEVA
CINQUENA
NOVEL·LA

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL l’amor, la neurologia o la condició
femenina i l’escriptura, Hustvedt
ha reblat el clau i ha escrit un llibre
en què la protagonista, per un lapse
de temps, actua com si fos un home.
I les coses no li van pas tan mala-
ment. És una teoria, esclar, però
també ho eren les de Galileu i, al fi-
nal, van resultar que eren certes.

L’experiment de Hustvedt con-
sisteix a col·locar la protagonista
exactament al centre de l’univers,
en aquest cas, la novel·la, i bastir
una constel·lació d’elements nar-
ratius que orbiten al seu voltant, i
que van apareixent, de manera poc
ordenada però precisament per
aquest motiu molt més eficient, i
van construint el gruix de la histò-
ria. Són elements com una germa-
na i una filla de 20 anys aspirant a
actriu, una veïna amb dos fills pe-
tits i un marit poc col·laborador, els
anars i venirs de la mare a la resi-
dència amb les seves amigues, “els
cinc Cignes” i, sobretot, les alum-
nes del curs estiuenc de poesia, les
set cabretes boges que passen un
dels moments més complicats de
l’existència de qualsevol ésser hu-
mà: els grans a la cara, les insegure-
tats, el primer amor. Les alumnes

faran retrocedir la protagonista
fins a la joventut més tendra, els
fills de la veïna li recordaran els
primers anys de la maternitat, i les
converses i partides de bridge amb
la mare i les amigues l’ajudaran a
afrontar el futur més negre de tots
–la mort segura– amb alegria. La
rememoració d’aquestes tres fases
de la vida l’ajudarà a calmar-se i a
entendre millor qui és i cap on va.

“Eppur si muove...”. Però de cal-
mada no n’està tant, esclar. No pa-
ra de pensar en el marit fent “pau-
sa”, i comença a rebre uns anònims
amenaçadors. La part més sofisti-
cada de la novel·la consisteix a de-
mostrar que el planeta central, és
a dir, la protagonista, no està immò-
bil, com pregonaven les autoritats
eclesiàstiques contra Galileu, sinó
que es mou, ella també. De fet, no
para de pensar, de dubtar i d’inter-
rompre les altres trames.

Mia Fedridksen (esclar, que tin-
gui un cognom nòrdic és pura casu-
alitat) es dirigeix al lector i li decla-
ra amor i gratitud eterns per no dei-
xar el llibre a mitges, fa reflexions
iròniques sobre la manca d’escrip-
tores en el cànon literari occiden-
tal i informa sobre descobertes ci-
entífiques recents que ajuden
a identificar els paranys en què ca-
iem quan generalitzem sobre els
gèneres. La Mia atura el desenvolu-
pament de la història i ho diu, fa
salts de temps, canvia el punt de vis-
ta, i després continua narrant. Ju-
ga explícitament a fer de Déu, o
d’home. O d’allò que més s’hi as-
sembla: d’escriptora. I el resultat és
una novel·la que, a més de divertida,
aprofundeix sense fer-se pesada en
qüestions tan espinoses com la
guerra de sexes o la tradicional pre-
dilecció femenina per la ficció, i on
la ironia i la seva mare biològica, la
intel·ligència, regnen de manera ab-
soluta. Ara rellegeixin el títol
d’aquesta crítica, que és una frase
del llibre, i ja sabran qui el llegirà, i
qui no. Esperem que s’equivoqui!✒
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El Louvre parisenc ha donat
carta blanca al premi Nobel
J.M.G. Le Clézio perquè or-

ganitzi el museu a la seva manera.
Abans que ell, Toni Morrison, Pi-
erre Boulez, Patrice Chéreau i Um-
berto Eco han participat en una
iniciativa que demostra la confian-
ça que tenen a Europa en els seus
intel·lectuals. Aquí, en canvi, aca-
ba de dimitir el plenari del Consell
de les Arts per tot el contrari, per
la desconfiança atàvica de les ins-

CCCB sobre autors com Kafka,
Borges i Joyce. I aquí, ens agradi o
no, hem tingut i tenim autors tan o
gairebé tan bons com aquests. I hi
ha escriptors que podrien fer de Le
Clézio sense cap problema. Penso
en un Mira, per exemple. Però no,
els artistes són sospitosos, perquè
no són controlables i parlen mas-
sa. Ah, i quan n’hi ha un que triom-
fa, de seguida és foragitat per ser
de dretes o d’esquerres, sense que
ningú no l’hagi llegit o vist. ✒

titucions en la gent que pensa i ac-
tua en conseqüència.

En aquest país nostre, els ar-
tistes, els escriptors i els filòsofs
sempre han estat sota sospita
partidista i, per això, se’ls ha ne-
gat el pa i l’aigua. N’hi ha que van
de cara i se n’aprofiten, amb to-
ta mena de càrrecs, i normalment
una carrera artística més aviat
discreta. Però n’hi ha que són in-
tel·lectuals de volada continental
que, per una cosa o altra, mai no

tindran un Louvre que els digui:
“Sou tan bons que volem que or-
ganitzeu la història de l’art i de
la humanitat com us vingui de
gust”. Al mateix Miró, ara tan ve-
nerat i exposat, se li va dir de tot,
i diuen que va continuar pintant
gràcies a un article de J.V. Foix.

Sí que s’han organitzat mostres
importants sobre escriptors vius,
com les de Josep Palau i Fabre i
Quim Monzó, però cap de grans di-
mensions com les que ha muntat el
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