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Vet aquí dos ad-
versaris temibles.
D’una banda, l’es-
criptor refinat,
d’una agudesa
mental exquisi-
da, amb una capa-

citat gairebé il·limitada per a la iro-
nia i el sarcasme, i una mirada pro-
funda sobre la realitat. De l’altra, un
dels gèneres literaris més exigents,
el que cobreix la distància curta i re-
quereix estalvi en els mitjans, però
no tolera la superficialitat ni la bui-
dor. Qui guanyarà? Ja avancem que,
en gairebé tots els casos, Barnes n’ha
sortit victoriós, i de manera brillant,
però potser no del tot indemne.

Per començar, una història amb
unanedadoradel’ex-RDAtélafredor
ilalleugerasordidesaambquèreves-
tim el nostre imaginari quan pensem
enelpaísquejanoexisteix.Unexem-
pleperfectedequèésunahistòriacir-
cular. Primer assalt per a Barnes, per
KO. El segon podria titular-se
Raymond Carver en un món política-
ment correcte: consisteixenunseguit
dediàlegsdivertidíssimsiamargsen-
tre dues o tres parelles de britànics
–i un convidat nord-americà– que
discuteixen sobre l’11-S, Obama, l’es-
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PERFIL pecificitatbritànica,il’amor(sónbri-
tànics i homes, i no saben parlar-ne,
i per tant acaben parlant de sexe). En
qualsevol cas, són instantànies molt
vívides de la classe mitjana-alta oc-
cidental en aquest segle desconcer-
tant i accelerat: “I qui trobarà a faltar
Holanda?Sempreques’emportinels
Rembrandts a un terreny més ele-
vat”. Aquest combat podria ser tan
llarg, que està dividit en quatre tros-
sos, quatre contes que continuen la
mateixa situació o gairebé, i durant
els quals l’esgrima verbal s’esmola
fins a límits inimaginables.

Entremigd’aquestsquatrecontes,
n’hihaquatremés.Und’ells,unaper-
laabsoluta:AlllitambJohnUpdike,el
relat del viatge de tornada d’un festi-
val literari que fan dues escriptores
d’una edat ja respectable, durant el
qual repassen antics amants, amics,
agents i editors, no necessàriament
en aquest ordre. La capacitat que té
Barnesdereproduirlarelaciódepro-
funda amistat i odi que s’ha establert
al llarg dels anys entre dues dones de
personalitat forta, com és aquest cas,
és envejable: l’entonació d’una frase,
la llargada d’una rialla o una petita
sortida de to determinen el pas de la
comèdia a la tragèdia en un tancar i

obrir d’ulls. Quan un podria pensar
quel’escriptoranglèsnomésbrillare-
produint els diàlegs de galls del final
d’un sopar excessivament regat amb
alcohol, vet aquí que sorgeix un con-
tecomaquest,ocomLíniesdelmatri-
moni, la descripció tristíssima del vi-
atge que fa un vidu a l’illa escocesa on
havia estat feliç amb la seva dona:
subtilesa, detall i silenci.

A partir d’aquí comença un segon
grup de contes, menys abundants,
una mica més extensos i radicalment
diferents. Saltem de temps històric,
anem de Garibaldi a Mesmer, i gaire-
bé tenim la impressió d’estar llegint
un altre autor! Més mèrit encara per
al senyor Barnes, que ha tingut
temps de canviar-se els guants abans
de seguir noquejant el pobre conte,
que ja no sap com fer-s’ho per con-
trarestar tant de talent. Patim amb el
protagonista dubitatiu de Complici-
tat, que no sap quan ha d’allargar la
mà per tocar la de la dona que li agra-
da, i contenim la respiració abans
d’arribar al darrer assalt, Pulsacions,
que l’autor ha triat per titular el lli-
bre. No pot ser casual. Un fill de 35
anys compara el seu matrimoni re-
cent amb el dels seus pares, a qui con-
sidera la parella perfecta, i es resis-
teix a veure que el mirall està esquer-
dat. Tots els contes del recull tracten
el mateix tema, que aquí s’explicita
com mai: “Què busquem en la pare-
lla? ¿Algú com nosaltres, algú dife-
rent? ¿Creieu que de vegades ens ve-
iem atrets per persones amb els ma-
teixos defectes que nosaltres?” Les
pulsacions són les que busquem po-
sant-nos els dits al voltant del canell
o del coll després de fer exercici, per
mesurar la nostra capacitat de recu-
peració. Barnes col·loca aquest con-
te al final del combat, i s’hi mostra
cru i implacable com tots els vence-
dors, però també trist i derrotat pel
que és més inevitable de tot, la mort.
Tanquem el llibre i gairebé fem el
gest. Ara, però, per comprovar si en-
cara som vius. Sí, notarem aquestes
“pulsacions” uns quants dies.✒
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Fa 50 anys que dura la polèmi-
ca entre els que pensen que
el món modern és un desas-

tre i els que creuen que és el millor
que podríem tenir. I a Catalunya,
hi ha uns quants intel·lectuals que
han abonat la idea que el coneixe-
ment està pitjor que mai, que els
mestres són uns inútils, que el jo-
vent no aprèn res, que les univer-
sitats són un femer. I Jordi Gracia
ha decidit desemmascarar els que
opinen així en un pamflet diverti-

El problema és que els que no-
més critiquen no són tan bons com
els seus mestres. Potser a la uni-
versitat no hi ha un Riba, un Val-
verde, un Aranguren. Però potser
n’hi ha d’altres que no coneixem
a causa, simplement, que ara són
més els que ensenyen i aprenen, i
és més difícil destriar el gra de la
palla. Tot i que també és cert que
els integrats obliden que ells tam-
poc no són cap referent i que criti-
car és més fàcil que construir.

díssim titulat El intelectual melan-
cólico (Anagrama), en què acusa
de “reaccionaris” els apocalíptics,
que retrata a la perfecció: “Gaire-
bé sempre el melancòlic d’avui va
ser el progressista il·lustrat i bur-
gès de l’Europa del seixanta-vuit.
Va ser un jove iconoclasta i avui és
un adult ressentit pel fracàs de la
seva utopia menor però sobretot
perquè el canvi social ha agafat
una direcció per la qual no té ni
mapa ni brúixola”.

Gracia potser té raó quan diu
que mai els ciutadans havien estat
més feliços i més crítics “perquè
estan més ben informats i viuen
millor”. I remarca la inconscièn-
cia dels que parlen d’un temps
passat amb nostàlgia quan a Espa-
nya governava una dictadura fe-
rotge a on et castigaven, per exem-
ple, per parlar català al pati de l’es-
cola. I es deia que era ridícul edi-
tar física en la llengua de Llull.
Allò no era pas el Parnàs.
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