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L’edició en un
sol volum dels
tres llibres auto-
biogràfics de
J.M. Coetzee,
que ara es publi-
quen amb el títol

d’Escenes de la vida a províncies,
ens ofereix una visió de l’evolució
de la seva personalitat, el tret més
destacat de la qual és que pràctica-
ment no hi ha evolució. El Coetzee
de la infantesa és pràcticament el
mateix que apareix en l’últim vo-
lum, posseïdor d’un caràcter tan
cuirassat que és difícil pensar que
res li pogués fer forat mai.

L’estrany cas de
John Maxwell Coetzee
i el premi Nobel

L’OBRA DE
J.M. COETZEE
(1940) INCLOU
NOVEL·LES,
ASSAJOS I LLIBRES
DE MEMÒRIES
COM ELS TRES
QUE INTEGREN
‘ESCENES
DE LA VIDA
A PROVÍNCIES’

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL El que dóna el to del John que
apareix a Infantesa, el primer relat
del volum, publicat per primera
vegada l’any 1997, és ja el fet que,
de la mateixa manera que passarà
amb Joventut (2002), estigui escrit
en tercera persona: el John adult
que parla del John nen és incapaç
d’observar-lo des del jo, perquè la
seva manera de mirar la vida, so-
bretot la pròpia, és des d’un exte-
rior que no sempre sembla atreu-
re el narrador de l’obra.

Infantesa comença quan la se-
va família es trasllada a viure a
una urbanització dels afores de
Worcester. El John nen és sempre
un ésser distanciat respecte de tot
el que l’envolta. L’alienació, els
fracassats intents d’integrar-se, el
fet de comprendre la distància
que hi ha sempre entre el jo i els
altres, creen ja aquesta conscièn-
cia de separació que trobarem
corregida i augmentada al volum
de Joventut, en què John ja té di-
nou anys, viu a Londres i és força
conscient de la seva condició (o
destí) d’artista. Però és un artista,
podríem dir, “cerebral”, per un
motiu molt simple i que s’apunta
al tercer volum: en Coetzee hi ha
quelcom que pot semblar excessi-
vament introspectiu. Les seves
relacions amb dones són sempre
fredes i insatisfactòries, l’astora
la crueltat dels altres, no sembla
tenir cap simpatia pel món real,
no s’ha emborratxat mai, detesta
la lletjor física, odia el ball: és, per
resumir-ho, un home acabada-
ment avorrit. Creu que “el destí
de l’artista és patir l’obscuritat i el
ridícul fins al dia que es revelin els
seus poders veritables”, i que no-
més l’angst, aquesta angoixa su-
blimada que veu a les pel·lícules
d’Antonioni, pot transformar
l’experiència en art. La contenció

i autoanàlisi dels dos primers lli-
bres dóna pas a Temps d’estiu
(2009) a un joc molt més com-
plex. Ara la tercera persona és una
altra: la d’un estudiós que està es-
crivint una biografia del Coetzee
ja premi Nobel de literatura –i
que ja ha mort– i entrevista diver-
ses persones que el van conèixer
quan voltava la trentena. És una
època dura per a un John que aca-
ba de tornar dels Estats Units i es
veu obligat a viure amb el seu pa-
re mentre fa classes de repàs d’an-
glès en una escola secundària. No
ha canviat gaire respecte del de
Joventut; ha publicat un llibre i en
aquells moments en prepara un
altre. Les dones que ha conegut
insisteixen en la seva fredor; una
diu que “les seves facultats pel
que fa a les idees estaven super-
desenvolupades, a costa de l’ani-
mal en si. Era [...] fins i tot un Ho-
mo sapiens sapiens”.

La crítica, i els amics que tinc
devots de John Maxwell Coetzee,
sempre en destaquen la intel·li-
gència: Temps d’estiu n’és un mag-
nífic exemple. És tal la desmitifi-
cació que fa de si mateix, no ja de
John, sinó de Coetzee com a gran
home, que acaba transformant-se
en paròdia. Fer dir a una excol·le-
ga de la universitat que el va trac-
tar l’any 1976 que mai no va tenir
“la sensació d’estar amb una per-
sona excepcional” i que era un ho-
me “de talent, potser fins i tot do-
tat, però francament no era un ge-
gant” pot ser l’expressió del seu re-
buig a la mitificació de l’artista,
però també una manera de mitifi-
car-se per negació. Ara hauria de
dir que aquestes pàgines són un
festí per al lector intel·ligent, però
no ho crec. Crec, més aviat, que la
seva fredor congela més que no pas
il·lumina.✒

“J.M.
COETZEE
CREU QUE
EL DESTÍ DE
L’ARTISTA
ÉS PATIR
L’OBSCU-
RITAT I EL
RIDÍCUL
FINS AL DIA
QUE ES
REVELIN
ELS SEUS
PODERS
VERITA-
BLES”

DAMIÀ
ALOU

ESCENES
DELAVIDA
APROVÍNCIES
J.M.COETZEE
TRADUCCIÓDE
DOLORSUDINA
EDICIONS62
520PÀG./35€

GETTY

EL SECRET DE ...

Jordi Gràcia és catedràtic de li-
teratura espanyola de la UB,
articulista i crític de literatu-

ra d’El País. Com a opinador el va-
loro molt, sobretot per la seva vo-
luntat de ser una veu discordant
davant la gran majoria d’articulis-
tes nostrats, més aviat fervorosos
partidaris del nacionalisme cata-
là. Gràcia lamenta que en el mo-
ment polític actual és molt difícil
ser ambigu. Com a crític literari
també el tinc molt en compte pel
seu rigor i qualitat intel·lectual. El
2004 va guanyar el premi d’assaig
d’Anagrama i ara publica Burge-

sos imperfectes a La Magrana. Jor-
di Nopca el defineix com un acos-
tament a “vuit autors incòmodes
de les lletres catalanes”. “Hetero-
doxos” com Pla, Castellet, Pere
Gimferrer, Rafael Tasis o Josep
Ferrater Mora. El secret de Gràcia
és un secret compartit amb mi. És
una lliçó de vida.

Els autors el temen. Quan va
sortir publicada la meva primera
novel·la, la primera crítica que va
aparèixer va ser la de Gràcia, al su-
plement El Quadern del diari El
País. Era demolidora. La meva
conclusió era que la biografia de

qualsevol futbolista era millor que
el meu llibre. Vaig pensar que si la
primera clatellada era així de du-
ra la resta el seguirien sense com-
passió. Per sort, no va ser així.

L’any 2011, pocs mesos més
tard de publicar la crítica, Jordi
Gràcia es va posar en contacte per
correu electrònic amb la secció
d’Opinió de l’ARA, de la qual jo era
subcap. Gràcia demanava publicar
un article d’opinió per respondre
a un article publicat al diari i ana-
litzar la desfeta electoral del PSC.
Em sembla que no sabia que jo ho
rebria i ho vaig aprofitar per agra-

ir-li sincerament per escrit la lliçó
d’humilitat que em va donar, tot
afegint amb ironia que gràcies als
medicaments vaig poder superar
fàcilment aquella garrotada. Jor-
di Gràcia va respondre també per
correu electrònic, va admetre cer-
ta sorpresa i va avaluar que, gràci-
es al meu missatge, entenia millor
el contingut del llibre. Desconec
exactament a què es referia però sí
que sé que Gràcia em va fer immu-
ne a les crítiques i que em va aju-
dar entendre el joc de la crítica li-
terària i a assumir les crítiques
per millorar.✒
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