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Goethe

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 
–el “von” l’hi va atorgar el Duc de Weimar, 
perquè Goethe era de família burgesa, de 

Frankfurt del Main– va ser un home faldiller 
d’ençà que va tenir ocasió de ser-ho. La pri-
mera novel·la que va escriure, Werther, és una 
història d’amor impossible entre un jovenet 
i una dona enamorada d’un altre. Com sabem, 
el protagonista de la novel·la se suïcida en 
veure que el seu amor no durà enlloc. Goethe 
era molt jove quan va escriure aquesta obra, 
però va tenir de seguida un ressò molt impor-
tant a Alemanya i arreu que es va traduir. No-
més corria l’any 1774, però a Anglaterra i Ale-
manya ja es respirava el que més endavant 
se’n va dir la nova sensibilitat o el temps de la 
sensibilitat, una reacció molt visible contra 
l’esperit de la raó i de les llums propi de la 
Il·lustració, que acabaria portant a l’eclosió 
del Romanticisme. Goethe, després, va es-
criure la seva immensa obra, que juntament 
amb la prosa de Luter és la base de tota la llen-
gua literària alemanya de la posteritat. I va 
acabar renegant d’aquella novel·leta llagri-
mosa, segons les paraules que va dictar-li al 
seu secretari, als últims anys de la seva vida: 
“Tot el que és clàssic és sa; tot el què és ro-

màntic és malaltís”. L’home de lletres ale-
many trobava tan morbosa la relació que es-
cau a l’enamorament, que es va passar la vi-
da conquerint noies –només les que el sol·li-
citaven; era així d’altívol– i deixant-les quan 
li semblava bé. Mai va tenir una gran conside-
ració pel gènere femení, potser a causa de la 
seva lectura dels clàssics: a Grècia les dones 
només tenien una funció reproductora i eco-
nòmica –la cura de l’oikos, el casal– i a Roma 
van gaudir d’uns quants privilegis, però molt 
pocs en comparació amb la seva situació 
d’igualtat d’avui dia, que en el fons encara no 
és tal cosa. Goethe mai no va voler tornar a 
veure una dona amb la qual hagués tingut una 
relació íntima. Per això va poder escriure: “El 
record d’un amor passat és molt agradable 
sempre que s’eviti la presència de la dona que 
ens el va inspirar”.  

Quan ja era gran es va enamorar d’una no-
ia 54 anys més jove que ell, Ulrike von Levet-
zow, en un balneari situat en territori de la 
Txèquia actual. Li va dedicar un dels poemes 
més extraordinaris de la poesia amorosa “se-
nil” universal: Elegia de Marienbad, que, es-
sent massa personal, només va deixar llegir 
a uns quants amics. Per sort per als biògrafs, 
no va acabar la vida murmurant el nom de cap 
de les seves dones i amants, sinó dient una 
frase que resumeix tota la seva vida: “Llum, 
més llum!”, segur de trobar-se a tocar de la 
llum divina, potser la dels déus de Grècia.✒ 
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El rastre mut d’un estiu 
a les mans 

Un poemari tacat de 
mar i una foto al 
Facebook feta vers 
“Després de tu, hi haurà sempre 
aquest mar”. M’enduc a la platja 
Gran el poemari Platja llarga, de 
Roser Guasch (Arola Editors). Tot 
lliga. Petjades de gavina a la sorra 
del matí, colors de calor, peus des-
calços, aigua salada. “Quedarà dins 
el vers/ la primera olor d’estiu./ I 
aquell banc buit davant la platja,/ el 
de la fotografia al facebook”. Curiós: 
la xarxa social de Zuckerberg feta 
poesia. “Si ho vols ara, obriré la por-
ta i et regalaré el rastre mut d’un es-
tiu a les mans”, escriu Guasch. 

Un estiu a les mans. Res a fer en 
tot el dia i tot el dia per fer-ho, com 
va dir no sé qui. Els estius ja no són 
els de la infantesa d’abans: tres me-
sos eterns per omplir. Però encara 
passa que el món s’alenteix i el 
temps per llegir, creix. 

Tant si llegim 
novel·les com si no, 
ens sentim culpables 
 
Al Facebook, un escriptor carrega 
contra Paul Auster. Penja una foto 
del de Brooklyn i diu que tots por-
tem dintre uns quants autors do-
lents que odiem profundament (no 
pas a ells, sinó els seus llibres) però 
que ens ajuden, ens estimulen, ens 
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ensenyen i ens animen gairebé tant 
com els ídols que admirem. 

El meu esperit rebel m’aboca a 
Auster. En concret, a la correspon-
dència que va mantenir amb Coet-
zee, Ara i aquí, publicada per Edi-
cions 62. En una carta escrita el ju-
liol del 2010 a 41 graus (“el juliol 
més calorós que es recorda”), Aus-
ter parla d’un article en què Jona-
than Franzen desaconsella la lectu-
ra de novel·les. “Les novel·les són un 
cas moral curiós, ja que ens sentim 
culpables per no llegir-ne més però 
també ens hi sentim per fer una co-
sa tan frívola com llegir-ne –apunta 
Franzen–; i ¿no estaríem tots millor 
amb una cosa de menys al món que 
ens fa sentir culpables?” 

Auster diu que no ho entén: 
“Aquí Franzen ha tingut un gran 
èxit, tant de crítica com de vendes. 
És un home que s’ha passat la vida 
escrivint novel·les, la qual cosa faria 
pensar, suposo, que creu en la pràc-
tica de llegir novel·les. ¿Per què, 
doncs, hauria de llançar aquest atac 
contra... ell mateix?” 

Els tresors amagats 
entre històries que no 
intenten res de nou 
 
El premi Nobel sud-africà sí que en-
tén la posició de Franzen, tot i que 
sospita que té una base d’ironia. No 
només l’entén: també la compar-
teix. “Enfrontat a la tria de llegir una 

novel·la normal i corrent o anar a 
rasclar fulles, em penso que m’incli-
naria pel rasclet –confessa J.M. Co-
etzee–. No em produeix gran plaer 
consumir novel·les. M’impacienta 
la ficció que no intenta res que no 
hagi estat intentat abans”. 

Paul Auster li replica dient que sí, 
d’acord, que Franzen pretén ser di-
vertit o irònic o provocatiu, però 
que a ell la broma no li fa cap gràcia, 
sobretot tenint en compte que el 
menyspreu per les activitats artísti-
ques i intel·lectuals està massa arre-
lat en el pensament dretà i populis-
ta dels Estats Units. Pel que fa a la 
lectura de novel·les, Auster admet 
que ell tampoc voldria llegir-ne de 
mediocres: “Segurament és preferi-
ble rasclar fulles (i això que no ho 
suporto), però no hem d’oblidar 
l’emoció que sentim quan trobem 
alguna cosa realment bona. I llavors 
–ah, i llavors–, ¿com podem oblidar 
la passió amb què llegíem quan 
érem joves, quan semblava que en 
depengués la nostra vida?” 

El tòpic diu que amb els anys ens 
deixa d’interessar la ficció. Però a 
mi que no em treguin les novel·les, 
encara. Aquest estiu m’he proposat 
llegir almenys Tantos días felices, de 
Laurie Colwin (Asteroide); Reparar 
els vius, de Maylis de Kerangal (An-
gle); Algú, d’Alice McDermott (Mi-
núscula) i El hombre que se enamo-
ró de la luna, de Tom Spanbauer (El 
Aleph). Les tinc totes quatre fent 
cua a peu d’hamaca.✒
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Les vacances, aquest període de suspensió de la realitat, semblen 
fetes a mida per llegir ficció


