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S’ha de celebrar 
que una editorial 
independent com 
Edicions del Pe-
riscopi publiqui 
una petita joia 
com L’aigua és ai-

xò. Que ho faci respectant i adaptant 
el disseny original de l’edició nord-
americana, permetent així que un 
text pensat com a discurs oral es lle-
geixi amb el ritme pausat que reque-
reix. Que a més hi afegeixi un pròleg 
d’un brillant fan com Vicenç Pagès. 
Que a més a més costi menys de 10 
euros, quan estem parlant d’un 
exemplar que és al mateix temps de 
tapa dura com de butxaca. Un gran 
encert.  

Periscopi ja van publicar L’es-
combra del sistema, la primera no-
vel·la de David Foster Wallace 
(DFW), un xic abans que aparegués 
Podem amb ganes de fer dissabte 
del brut sistema polític espanyol. 

Alliberem-nos  
de la presó del cervell

L’escombra és un artefacte literari 
amb personatges que busquen des-
esperadament paraules que expli-
quin les seves pors i angoixes. Com 
els universitaris que escolten DFW 
al Kenyon College. 

En una època en què qualsevol co-
llonada d’autoajuda es converteix en 
poc temps en viral –quin mal han fet 
les conferències TED!–, L’aigua és 
això apuja tant el llistó literari del gè-
nere discurs-de-graduació que serà 
difícil que un altre escriptor –a què 
esperes, Franzen?– accepti el repte 
de competir en la mateixa lliga.  

Cert és que, pels que vam sentir 
el seu suïcidi com si fos el d’un vell 
amic, fa una mica d’angúnia llegir 
DFW quan diu: “No és en absolut 
una coincidència que els adults que 
se suïciden amb armes de foc gaire-
bé sempre es disparin... al cap”. És la 
millor manera que troba per expli-
car als graduats que ensenyar a pen-
sar, entre altres coses, vol dir saber 

Fa tot just una dècada l’in-
tent de recuperar edito-
rialment part del fons de 

Selecta va tenir, en la seva vi-
da brevíssima, l’encert de re-
editar Operació viaducte, del 
pintor informalista i escrip-
tor Joan Vila Casas (1920-
2007). El llibre explicava l’in-
tent de falsificar el quadre de 
Vincent van Gogh El viaduc-
te que feia l’assessor tècnic 
del Museu Kröller-Müller. El 
2007, Edicions 62 va continu-
ar reivindicant el llegat litera-
ri de l’autor amb Doble blanc, 
una altra reflexió sobre el 
món de l’art, aquesta vegada 
ambientada a París, on un 
pintor català que viu del seu 
art a la capital francesa rep la 
visita d’un amic que pretén 
arrossegar-lo cap a la retirada 
–com ha fet ell prèviament– 
qüestionant el sentit de con-
tinuar pintant. 

Nnoba fygurassió va ser pu-
blicada per primera vegada el 
1965, tres anys després que 
Operació viaducte i cinc anys 
més tard que Doble blanc. 
Confirma, tal com ja anuncia-
ven les dues predecessores, 
que les novel·les de Vila Casas 
guanyen amb el temps. Són 
intel·ligents i de lectura ad-
dictiva: Enric Casasses re-
marcava el 2009 que era “un 
dels prosistes més àgils i dels 
que més diuen”. A Nnoba 
fygurassió carrega sense cap 
autocensura contra aquells 
pintors que embolcallen la 
pintura de finalitat comercial 
sota discursos progressistes 
i fins i tot revolucionaris.✒

ELS CLÀSSICS

JORDI NOPCAtriar en què pensem, o sigui, no ser 
esclaus del nostre cervell, que és “un 
criat excel·lent, però un amo espan-
tós”. DFW, malgrat tot, es va pen-
jar del sostre en una època de la se-
va vida en què semblava que, per fi, 
havia assolit certa pau interior.  

Aquest discurs el va fer uns tres 
anys abans del dia fatídic. Sorprèn 
l’optimisme amb què s’adreça als jo-
ves oients. Per a un autor que s’ha 
esforçat a retratar la part més fos-
ca i sòrdida del somni americà, aquí 
ens trobem un conferenciant vita-
lista amb idees importants a com-
partir. Sorprèn també la capacitat 
de síntesi d’un escriptor que, si per 
alguna cosa es caracteritza, és per 
donar tombs i més tombs sobre el 
mateix assumpte fins a arribar pràc-
ticament al mareig. Aquí, en canvi, 
en poques pàgines, i amb un llen-
guatge planer, passa de parlar sobre 
Déu a fer una radiografia marca de 
la casa sobre el que significa ser un 
ciutadà nord-americà de classe mit-
jana un dia entre setmana.  

Només per la manera com ens 
explica què significa anar a comprar 
al súper a l’hora punta ja justifica 
una lectura, o diverses, de L’aigua és 
això. És una mena de versió bonsai 
d’un dels seus textos més famosos, 
el que recull les impressions en un 
creuer pel Carib i els intents per en-
tendre aquesta dèria d’haver de di-
vertir-se constantment. I aquí arri-
bem al que potser sí que és el tema 
que plana sobre la majoria dels seus 
textos: la lluita contra l’avorriment. 
Un assumpte que per a DFW sem-
pre va ser un problema enorme i al 
qual va dedicar gran part dels seus 
esforços. Com és possible que gaire-
bé mai se’n parli? En una de les dar-
reres entrevistes que va fer, deia que 
potser era perquè la majoria de gent 
pensava que l’avorriment era com la 
pluja, que s’ha de suportar de tant 
en tant, i a suportar-lo és al que ens 
dediquem bona part del temps.  

Finalment, si ens impacta tant la 
literatura de DFW potser és perquè 
hi ha moments, sublims, en què dei-
xem el llibre a la taula, deixem anar 
un somriure interior i ens diem: 
“Déu meu, jo també me n’havia ado-
nat d’això que explica, però mai 
m’havia aturat un segon per expli-
car-m’ho”. Això és l’aigua.✒
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El rebétiko és la banda sonora de 
les vivències de Grècia. Des de 

l’antiguitat tot el que ve d’allà ens 
parla del que és universal, de l’home 
i del seu destí, quan vam superar la 
necessitat i vam crear la festa i l’art. 
Capossela recorre els carrers on en-
cara sonen aquestes melodies i recu-
pera una música que va néixer de la 
ràbia del poble durant la guerra gre-
coturca, i que ara dóna veu a una Grè-
cia dolguda i orgullosa, que troba en 
el rebétiko l’expressió de la crisi.

Tefteri 
VINICIO CAPOSSELA 
Minúscula 
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Ni Joanot Martorell ni Joan de 
Montpalau haurien volgut veu-

re els seus noms junts en la coberta 
d’un llibre. El futur autor de Tirant 
lo Blanc va enviar la primera de les 
Lletres de batalla al seu cosí el maig 
del 1437, fruit de malentesos i des-
avinences familiars. En total es van 
intercanviar 18 lletres de batalla: el 
preàmbul verbal abans d’esmolar les 
armes, en una societat on un duel era 
molt més que un simple afer bel·li-
cós entre homes d’honor. 

Lletres de... 
MARTORELL /  
MONTPALAU 
Barcino

NO-FICCIÓ

Siguem sincers: el Nadal fa mala 
olor. ¿Un home barbut, sense 

adreça creïble, repartint regals a 
nens que no coneix, a canvi d’explo-
tar uns treballadors que no reben res 
a canvi? Per no parlar dels rens o de 
les nadales... John Upkide reconci-
lia en 12 iròniques vinyetes els de-
fensors i detractors d’unes dates ple-
nes de bogeria consumista i mercan-
tilisme, però també de bones inten-
cions, decorades amb garlandes i 
arbres de Nadal. 

Els dotze ter-
rors de Nadal 
JOHN UPDIKE 
Raig verd
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Pintar estafes 
revolucionàries


