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Per a certs escrip-
tors i crítics lite-
raris actuals, el
gènere de la no-
vel·la consisteix
en un perpetu en-
cara més difícil.

Fills orgullosos de la postmoderni-
tat més enrevessada o desimbolta,
tots ells veuen la història de la lite-
ratura com una evolució imparable
cap endavant, sigui el que sigui el
que això vulgui dir.

En general, aquesta concepció
evolucionista/progressista de la lite-
ratura els porta a crear i a apreciar
unesobressovintinhospitalàriesper
al lector corrent, unes obres que so-
len fer gala d’una sofisticació panta-
nosa o, en el millor dels casos, d’una
ostentosa complexitat. La seva vo-
luntat intransigent de modernitat
tambéelsportaaconsiderarquehiha
unes determinades formes literàries
–estructures, temes, estils– directa-

Vida d’un professor

ment caduques, que ja no tenen cap
raó de ser a l’hora de descriure i ex-
pressar el nostre món. Dos dels déus
mésveneratsdelpanteópostmodern
són Pynchon i Foster Wallace, ex-
perts a fer malabarismes sobre la lí-
nia finíssima que sovint separa el ge-
ni del bluf.

S’estigui o no d’acord amb les te-
sis i les opinions d’aquests escrip-
tors i crítics, i tant si se’ls conside-
ra uns pedants o uns visionaris, com
uns venedors de fum o uns partida-
ris valerosos del risc, és evident que
prestar-los atenció és tonificant.
Obliga a formular-se unes quantes
qüestions substancioses: ¿es pot li-
teraturitzar el present amb les es-
tratègies i eines del passat?, ¿és re-
alment lúcid i saludable entendre la
literatura com una matèria que evo-
luciona sempre superant allò que
l’ha precedida?, ¿o bé creure això és
un error fatídic, perquè escamoteja
a la literatura la seva virtut principal,

“Els costums que
abans tenien els
conserven també

ara: és una raça estalviadora,
pacient al treball, tenaç en el
que cerca i que conserva el
que ha aplegat. Aquests, iguals
d’edat i de coratge, et seguiran
a la guerra tot seguit que l’Eu-
rus que feliçment t’ha portat
(l’Eurus en efecte l’havia por-
tat) s’hagi canviat en Àuster”.
En el llibre setè de Les meta-
morfosis d’Ovidi s’hi pot llegir
el passatge següent: descon-
textualitzat, té una actualitat
intrigant, per la menció de dos
vents, l’Eurus i l’Àuster –que
ens remeten fàcilment a la
moneda europea i a la procla-
ma constant de l’austeritat–,
però també perquè l’arribada
del segon vent comporta la
guerra.

El llibre d’Ovidi continua
amb una segona història fatí-
dica, tampoc allunyada dels
batecs actuals més funestos:
la seva muller, Procris, inter-
preta els cants de Cèfal a l’au-
rora amb una dolça melodia
d’amor cap a una nimfa, que
porta el mateix nom que l’an-
tiga amant de Cèfal. Alertada,
va fins al bosc on s’està el ma-
rit per descobrir la infidelitat,
però acaba traspassada per la
seva javelina. “Defalleix i amb
la sang li fugen les poques for-
ces –recorda Cèfal–. I mentre
pot mirar em mira, i en mi i
sobre la meva boca exhala el
seu dissortat esperit; però,
per la seva calmada faç, sem-
bla morir segura”. Les confu-
sions es poden pagar a un
preu molt alt.✒
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Una mort
segura

la de ser acumulativa i no excloent,
la de fer-ho tot i sempre compatible?

Semblendilemesirresolubles,ode
solució molt incerta. Fins que un dia
et cau a les mans una novel·la com
Stoner, de John Williams (1922-
1994), i tots els dubtes se’t resolen en
un tres i no-res. Publicada originàri-
ament l’any 1965 –només un any
abans de La subhasta del lot 49, una
de les pedres de toc de l’obra pyncho-
niana i una de les fites primerenques
delaliteraturapostmoderna–,Stoner
va ser escrita en els Estats Units del
bullici contracultural, de la conspira-
noia de la Guerra Freda i de l’inici de
la Guerra del Vietnam. Amb tot, no
s’hi percebencapde lesnovesformes
i temes de la cultura dels 60. Tot al
contrari: sembla escrita seguint les
pautesdelrealismepledesensibilitat
i de penetració psicològica de, per
exemple, un Maupassant. Tanma-
teix, cinc dècades després d’aparèi-
xer, Stoner segueix sent una novel·la
extraordinària.

Aclaparadora en la seva exquisida
senzillesa,JohnWilliamsensexplica
la vida de William Stoner: des dels
seus orígens modestos com a fill de
grangers(1890)finsalasevajubilació
comaprofessordeliteraturaalaUni-
versitat de Missouri i la seva mort
(1954). No ens trobem –alerta– da-
vant del típic retrat d’un home vulgar
imediocre,comtantsn’hadonatlali-
teratura del segle XX. En absolut.
L’Stonerésunapersonanormalicor-
rent, però molt intel·ligent i íntegre,
per al qual l’única gran satisfacció és
la docència. Virtuós i estoic, va ento-
mant les molèsties de la vida –les tri-
bulacions domèstiques, les rivalitats
acadèmiques,lespassionsglorioseso
fútils– amb una conformitat que va
aprendre, de petit, en la duresa diària
del món rural.

John Williams conta la història de
Stoner a través d’un narrador omnis-
cientientercerapersona.Elto,d’una
sobrietat elegantíssima, i la prosa,
sense escarafalls, gens emfàtica pe-
ròvivíssimaiemocionant,fanqueca-
da escena bategui de veritat humana.
A la fi, la vida del professor Stoner xo-
pa el lector amb aquella melangia ci-
vilitzada i profunda que deixen al seu
paslescosesdignesquenotenensen-
titperòquehavalgutlapenaqueexis-
tissin. Simplement, memorable.✒
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Tomàs Arias, Jordi Cussà, Pas-
qual Farràs, Jaume Huch, Sònia

Moya, Daniel Peñarroja, Teresa Roig
i Jaume Serra Fontelles són una pe-
tita representació dels 32 narradors
de la Catalunya Central que han
col·laborat en aquest llibre amb nar-
racions amb un tema en comú: el cor.
Les relacions amoroses poden ser
una festa, un infern, un oasi o un la-
berint. Aquests matisos i d’altres són
tractats a De tot cor des d’estils molt
diversos però amb rigor literari.
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Abans de guanyar el premi Ferra-
ter, Anna Garcia Garay va ser

recompensada amb el XVII Premi
de Poesia Joan Llacuna per un llibre
dividit en dues meitats: com si des-
fullés una margarida, Garcia Garay
mostra la meitat de m’estima i la de
no m’estima. “L’amor se’ns torna frà-
gil, / esquerp, / a cada pas”, llegim a
Estralls, inclòs en la banda menys
optimista. (Pre)sentiment diu: “De
vegades em pregunto què hi havia
abans de tu”.
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Un dels màxims exponents del
modernisme ha tornat a les lli-

breries per partida doble: si Adesi-
ara publicava fa uns mesos Tots els
monòlegs, Bromera publica al juny
una antologia molt recomanable de
l’autor català, que inclou cinc peces
narratives (El cavall de Peret, Gent de
bé, Ocells de pas, El pati blau i La ni-
ña gorda), dues obres de teatre
(L’alegria que passa i El pati blau) i
quatre articles breus publicats l’any
1912 al Glossari.
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