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arallegim

Imaginem un
món –no un país–
on no hi ha passi-
ons, ni emocions,
on la vida discor-
re sense ensurts,
monòtona, on ca-

dascú cobreix les seves necessitats
i poc més, on gairebé no es menja
carn, on la diversió és un concepte
desconegut, on no t’has de preocu-
par per res perquè t’ho donen tot fet:
la feina, l’allotjament, el metge. Tots
els dies són iguals i res canvia, i l’es-
sència d’aquest món és que mai can-
viarà res. És un món on s’hi va de ma-
nera voluntària; s’ha de creuar l’ai-
gua (no està clar si és un mar, o una
llacuna); s’ha de fer net del passat,
com es diu repetidament al llibre:
només així es pot abraçar plenament
la nova vida. En aquest leibnizià mi-
llor món dels possibles (o potser és
la mort?), singular, burocratitzat,
barreja del Bucarest de Ceausescu i

El perquè
de tot plegat?

JOHN MAXWELL
COETZEE (CIUTAT
DEL CAP, 1940) ÉS
UN DELS GRANS
NARRADORS
CONTEMPORANIS
GRÀCIES A
NOVEL·LES COM
‘L’EDAT DE FERRO’,
‘HOME LENT’ I
‘ELIZABETH
COSTELLO’. VA
GUANYAR EL
PREMI NOBEL
EL 2003

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL del “món feliç” de Huxley on es par-
la espanyol i on tots els noms són es-
panyols, hi arriben un home i un
nen. El nen es diu David i l’home Si-
món. No són els seus noms “origi-
nals”, que mai sabem, sinó els que els
han donat per a la nova existència.
No són pare i fill. Durant el viatge,
l’home s’ha fet càrrec del nen perquè
aquest ha perdut una targeta on por-
tava el nom de la seva mare: l’home
l’ajuda a buscar-la, i tot i que no sap
qui és, està convençut que la conei-
xerà quan la vegi. Després d’arribar
a Novilla, els concedeixen un pis i
allà s’instal·len, preparats per co-
mençar aquesta nova vida d’oblit i
benaurança, només que...

Només que Simón no acaba
d’adaptar-se a la nova vida: encara és
humà, és a dir, encara sent les pas-
sions de la seva existència anterior;
no acaba de comprendre aquest
món immòbil on al moll, on treba-
lla d’estibador, encara es traginen els
sacs a l’esquena, sense grues; on no-
més existeix la realitat, i es desco-
neixen conceptes com les notícies i la
història (tampoc sembla haver-hi di-
aris, ni televisió, ni cinema, ni imat-
ges). Però el problema principal se-
rà el nen, perquè David, d’aproxima-
dament cinc anys, no té por; no vol
aprendre, sinó saber; no vol raonar,
sinó veure. L’únic llibre de lectura
que accepta és una versió abreuja-
da per a nens d’El Quixot, una educa-
ció en la imaginació. Ell és la veritat,
ens diu: “Jo no tinc pare ni mare. No-
més sóc”. Aleshores Simón trobarà
la mare (o la dona que ell considera
la mare del nen), i tots tres iniciaran
una relació tan complexa com la que
probablement van mantenir al prin-
cipi Jesús, Maria i Josep, o almenys
més propera a la que trobem en al-
guns dels evangelis apòcrifs, apari-
ció del Diable –en la forma del se-
nyor Daga i l’instrument del Mal: la

televisió– inclosa. La novel·la es ti-
tula La infantesa de Jesús, i a molts
crítics els ha semblat desconcertant
que Jesús no aparegui, de manera
evident, enlloc, passant per alt, pot-
ser, que tota la novel·la és una revi-
sió del que podria ser l’aparició d’un
Messies, o d’un Salvador, o com li
vulguem dir, al món modern. ¿Al
món modern? Bé, podrà dir algú: el
que acabem de descriure no és el
món modern, o almenys no el món
que estem vivint ara. No, sens dubte.
Coetzee ens proposa un món fred, de
baix manteniment emocional –un
reflex de la seva personalitat, tal com
ens la presenta a l’autobiografia–, i
fa l’experiment d’habitar-lo; i no no-
més això: mitjançant Simón, David i
Inés, la suposada mare de David, ens
proposa la seva refutació. Aquest lli-
bre, que comença com una distòpia,
aviat passa a ser una novel·la profun-
dament filosòfica, no en un sentit es-
colàstic (del qual fa befa abundosa-
ment), sinó de “la mena que trasbal-
sa, que et canvia la vida”, plantejant
les preguntes essencials: per què vi-
vim? Som perquè recordem? ¿La raó
ha de suprimir completament la in-
tuïció? ¿La vida consisteix a treba-
llar, complir les nostres obligacions
i procurar que no canviï res mai? ¿Hi
ha lloc per al plaer, per a la diversió?
¿S’ha de salvar la gent, tot i que no
vulgui?

Coetzee planteja preguntes que
van al moll de l’os, i ho fa amb una li-
teratura pura, on llegim –gràcies a
la traducció de Dolors Udina–
Kafka, Bioy Casares, Cervantes, i on
ens divertim, pensem, a la manera
que ho ha fet sempre la gran litera-
tura: mostrant sense subratllar;
preguntant sense respondre; sacse-
jant els esquemes del nostre pensa-
ment. Feia temps que no llegia una
novel·la tan estimulant, tan oportu-
na, tan intel·ligent.✒
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EL SECRET DE...

Anna Manso és una de les au-
toresmésactivesdelanostra
literatura infantil i juvenil.

També és guionista, però aquestse-
cret tractaràdelseupapercomain-
fluència de capçalera dels nostres
fills. Estan els nens en bones mans?
Segons ella, no. Per això s’autoano-
mena “la pitjor mare del món”, que
és un blog i aviat serà publicat per
Columna com una paròdia de ma-
nual “per convertir-se en un pare o
mare imperfectes en deu lliçons”.
L’objectiud’aquestvessantassagis-
ta de Manso és fer teràpia i riure’s
delatranscendènciaquedestacaen

els pares quan parlen d’un fet tan
rutinari com parir criatures i veure
com creixen. L’estratègia per es-
criure relats infantils és una altra.
Manso en diu “ser un radar”. Per
exemple, a partir del nostre diàleg
decideix que la protagonista del lli-
bre per a nens que acaba de comen-
çar es dirà Segura de cognom. Cor-
dèlia, Bianca i altres noms que apa-
reixen al seu llibre Leandre, el nen
horrible (Cruïlla) els va escollir fu-
llejantunreculld’obresdeteatrede
Shakespeare. Leandre havia de ser
el Lisandre de Somni d’una nit d’es-
tiu, però Manso va fer el canvi per-

què li recordava a un amic. Molts
dels actors dels seus llibres tenen
erresalsnoms.Mansoadmetqueés
una debilitat.

Assegura que la Ru, la protago-
nista de la sèrie Una noia
N.O.R.M.A.L., cada dia s’assembla
més a l’Eva, la seva filla. Seria més
correcte dir que l’Eva cada dia
s’assembla més a la Ru, perquè és
l’Eva que ha crescut i que ara té
l’edat de la noia normal. S’hi as-
semblen tant que les dues aprofi-
ten l’estiu per crear negocis i gua-
nyar-se uns euros. Als nens, a les
visites escolars, els explica la feina

de l’escriptor amb un caixa d’eines
que va comprar en un basar xinès.
L’objecte estrella, però, són unes
ulleres 3D del club TR3SC que són
la icona de la imatge de Manso a les
xarxes. “Cada escriptor explica la
vida a través del seu punt de vista”,
diu. Manso s’emmiralla en el per-
sonatge protagonista del Leandre,
una criatura molt lletja que tot i ai-
xò fa front a la vida amb optimis-
me i bon cor. Em confessa que, als
11 anys, ella es considerava lletja
com en Leandre, i desgraciada, i
que era “una nena que no tenia res
de positiva ni de feliç”.✒
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