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Churchill
Hi ha pocs anglesos que no manifestin una 

enorme admiració per Winston Chur-
chill (1874-1965), un dels grans homes 

d’estat d’Anglaterra de tota la seva història. Pri-
mer va ser conservador, després liberal –de fet, 
a Anglaterra, ja fa segles que, de facto, només hi 
ha aquests dos partits– i després altra vegada 
conservador. Sempre se’l recordarà per la seva 
gosadia durant la Segona Guerra Mundial i per 
uns quants dels seus lemes, un d’ells ben apro-
piat, en aquests moments, per al nostre presi-
dent: “No us rendiu mai, mai, mai” (tres vegades; 
tres eleccions). Més gracioses que aquesta són 
una sèrie de dites, que han quedat recollides en 
molts diccionaris i anecdotaris, especialment 
els de llengua anglesa. No tenia el geni verbal 
d’Oscar Wilde, però s’hi acostava molt. 

L’any 1954, en complir 80 anys, va retirar-
se de la vida política. En tal avinentesa, les du-
es cambres del Parlament van dedicar-li una 
sessió d’homenatge conjunt, en què van pro-
nunciar-se els discursos de rigor. Al final de la 
sessió va descobrir-se un quadre que havien en-
carregat –i pagat– els parlamentaris al pintor 
Graham Sutherland, considerat un dels grans 
retratistes d’Anglaterra. A Churchill, que es va 
girar només un parell de segons per contem-
plar-lo, el retrat li va semblar esgarrifós. Al cap 

dels anys, ara deia que el retrat el presentava 
anant de ventre amb estrenyiment, adés que 
hi semblava un buldog espantat, però gens l’es-
tadista que s’havia enfrontat a Hitler. El millor 
que es va dir en aquella sessió va dir-ho ell, im-
mediatament després de veure el quadre: “A re-
markable example of modern art” (“Un remar-
cable exemple d’art modern”). Va dir això, i els 
parlamentaris van quedar en suspensió; però, 
com que eren anglesos, no van trigar a rompre 
a riure, perquè la facècia era alhora conservado-
ra i enginyosa. 

Marit i muller es van endur el quadre a la se-
va finca de Chartwell, però Churchill va dema-
nar que l’amaguessin. Ell va morir l’any 1965. 
Però la seva viuda, Lady Clementine, que en-
cara detestava més aquell retrat que el seu ma-
rit, en un moment indeterminat de la seva su-
pervivència va demanar al jardiner de la casa, 
Ted Miles, que tirés el quadre a una foguera. Els 
historiadors discuteixen si el jardiner va com-
plir l’encàrrec o va amagar-lo en algun lloc, per-
què, cap als anys 70, el quadre estava valorat en 
un milió de lliures esterlines.  

Si el va cremar, s’ha acabat la història. Si el va 
amagar i ara el conserven els seus fills, un dia 
o altre veurà la llum. Però és difícil que, llavors, 
de tan espantós com és, vagi a parar a la Natio-
nal Portrait Gallery. De vegades hi ha obres d’art 
que és millor que s’esfumin.✒

G. SUTHERLAND

La literatura de 
les coses petites 
 

Un llibre fascinant 
en què no hi passa res 
però hi passa tot 
Una amiga que fa versos diu que els 
bons poetes agafen una samarreta 
de la seva talla i l’estiren o l’arron-
sen fins a convertir-la en una peça 
de talla única. La imatge, tan ben 
trobada, és aplicable més enllà de la 
poesia. M’he enamorat d’una no-
vel·la –Algú, d’Alice McDermott, 
publicada en català per Minúscula– 
i el personatge de la Marie m’encai-
xa que ni fet a mida. Tant se val que 
els lectors no siguem immigrants ir-
landesos al Brooklyn dels anys vint. 
L’existència de la Marie és la nostra, 
amb les grandeses (poques) i misè-
ries (més) que acostumen a desfilar 
per qualsevol biografia. 

No hi passa res i hi passa tot, en 
aquesta joia de llibre. Hi passa una 
vida sencera, poca broma. És un joc 
de condensació similar al que va fer 
John Williams a la novel·la Stoner 
(Edicions 62). També aquell podia 
semblar un personatge anodí, poc 
novel·lesc. També aquell era el relat 
d’un ésser ordinari que desprenia 
–el relat, no pas l’ésser– un magne-
tisme extraordinari. 

A finals de juny Alice McDermott 
va venir de promoció a Barcelona. 
Vaig tenir l’oportunitat d’entrevis-
tar-la i no ho vaig fer. No és el pri-
mer cop que em passa: em pregun-
ten si vull entrevistar un escriptor 

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

que no conec, calculo que no tindré 
temps de llegir el llibre abans de 
l’entrevista i desaprofito un dels 
privilegis del meu ofici, el de poder 
parlar amb l’autor d’una obra que 
m’ha sacsejat. Fa quatre mesos jo no 
sabia que la prosa de McDermott 
em fascinaria tant. Que em merave-
llaria la traça amb què encadena 
episodis emocionalment rellevants 
de la història de la protagonista. 

La llum interior 
d’algú que va perdent 
el món de vista 
 
La Marie és una nena tossuda que es 
nega a aprendre a cuinar: “Un cop 
has après a fer-ho, s’esperarà que ho 
facis”, diu, i se sorprèn a si mateixa 
per haver sabut posar paraules a 
aquell impuls rebel. La Marie és una 
noia amb ulleres de cul de got que 
enceta una relació sentimental amb 
un noi que decideix casar-se amb 
una dona més bonica. “És la gent 
atractiva la que té les millors opor-
tunitats”, es justifica ell. La Marie és 
una dona que s’adona que els grans 
esdeveniments de la vida tenen lloc 
en hospitals: el naixement dels fills 
(quatre, en el seu cas), la mort de les 
persones estimades, les diverses 
operacions quirúrgiques que ens 
fan prendre consciència de la pròpia 
fragilitat. La Marie és algú, i això ja 
és prou. McDermott ens enlluerna 
amb el món interior d’un personat-

ge que, paradoxalment, veu el món 
de fora cada cop més borrós. 

Ensenyar a estalviar 
és un error que es pot 
pagar car 
 
Una altra autora immensa: Natalia 
Ginzburg (1916-1991). Àtic dels Lli-
bres n’acaba de publicar Les petites 
virtuts, un recull d’onze articles dels 
que conviden a tornar-hi sovint. En 
el text que dóna títol al volum, 
Ginzburg sosté que als fills no se’ls 
han d’ensenyar les petites virtuts, 
sinó les grans. No els hem d’ense-
nyar l’estalvi, sinó la generositat i la 
indiferència cap als diners. Regalar 
als nens una guardiola i ensenyar-
los a guardar els diners en lloc de 
gastar-los té un efecte contraprodu-
ent: acaben preferint els diners a les 
coses, perquè els diners represen-
ten el desig, mentre que els objectes 
somiats perden la gràcia un cop els 
hem comprat. Si donem diners als 
fills, diu, és millor que se’ls gastin de 
seguida: així aprendran a separar-
se’n “sense dolor i sense nostàlgia”. 

Ginzburg renegava de l’estalvi 
també a l’hora d’escriure: “Quan al-
gú escriu un relat, ha de ficar-hi el 
millor que té i que ha vist. Els detalls 
es gasten, es fan malbé si els guardes 
a dins molt de temps sense utilitzar-
los”. Es tracta, doncs, de desterrar 
les guardioles i d’escriure sempre 
com si t’hi anés la vida.✒
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