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Brodsky

Afinals de la dècada dels 80 vaig tenir la 
sort de ser convidat per l’Institute for the 
Humanities de Nova York a les sessions 

quinzenals que feien en una casa de Washing-
ton Mews, lloc en què vaig conèixer Joseph 
Brodsky, Nobel de literatura, l’any 1987. Aques-
ta sort demana un eixample important, perquè 
també eren membres d’aquell Institut Susan 
Sontag, l’eminent Carl E. Schorske –que ha fet 
cent anys no fa gaire–, l’eximi Alexander Cole-
man –que va escriure un dels primers assaigs 
importants sobre la poesia de Cernuda–, Tho-
mas Bender –que ha estudiat l’evolució de la vi-
da intel·lectual als Estats Units, en especial de 
Nova York: a Catalunya encara ens falta un lli-
bre així–, una sèrie de notables poetes de l’Est 
d’Europa, exiliats, i el sociòleg Richard Sennett, 
molt traduït al castellà, íntim de Xavier Rubert 
de Ventós –ara independentista, sempre amic 
meu–, que va ser qui em va aconseguir l’entrada 
a aquest club tirant a anglòfil. 

Brodsky és l’autor d’una dotzena llarga de 
poemaris i reculls, i d’una no menys notable 
sèrie d’assaigs de literatura, molt en la línia 
de la crítica d’un W.H. Auden, tots extraordi-
naris. En català trobareu, almenys, En una 
cambra i mitja (PUV, 2013) i Poemes escollits 
(Edicions de 1984, 2014).  

Quan ja érem amics em va revelar que li 
vaig despertar una lleugera simpatia pel fet 
que, en ser presentat en aquella assemblea 
americana el primer dia que hi vaig anar, em 
vaig aixecar de la cadira i vaig fer una reverèn-
cia japonesa a tots els presents: no era per as-
senyalar cap tirada meva a l’orientalisme, si-
nó per marcar les diferències que hi ha entre 
el protocol nord-americà –que és molt escàs, 
quasi rude– i l’europeu-acadèmic. Rareses 
que em dominen. 

Al cap de pocs mesos d’obtenir el Nobel –a 
veure a qui li cau enguany; ho sabrem aviat; jo 
faig travessa per Philip Roth–, Brodsky va venir 
a Barcelona. Després d’un acte a l’Institut d’Es-
tudis Nord-americans, vam anar a sopar, en co-
lla espessa, convidats per l’editor Jordi Nadal. 
Al final de l’àpat, Brodsky em va escriure una 
dedicatòria en un dels seus llibres, que deia: “To 
Jordi Llovet, in this town where so much was lost” 
(“En aquesta ciutat, on tantes coses es van per-
dre”). Es referia, naturalment, a la Guerra Ci-
vil Espanyola. I em va admirar que un poeta ju-
eu d’origen rus, amb les causes oprobioses que 
devia portar calladament al cor, tingués al pen-
sament, a final del segle XX, el gran desastre –al 
meu entendre encara amb conseqüències– que 
va significar la nostra guerra.✒ 
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Tot el que ens passa ja 
ha passat abans 

Una parella que ja no 
ho és, un fill i una 
catàstrofe que va i ve 
El 2006 Lluís Maria Todó va gua-
nyar el premi Josep Pla amb El mal 
francès, unes memòries sobre el 
descobriment de la pròpia homose-
xualitat, i va ressuscitar com a es-
criptor. “La societat literària cata-
lana va decretar que jo només era 
traductor i que el Todó escriptor 
havia desaparegut –em va dir lla-
vors–. M’he vist desplaçat per gent 
que ha sortit després. Ara sabran 
que encara existeixo”. 

Nou anys més tard, Todó torna al 
primer pla de l’actualitat literària 
amb la novel·la L’últim mono, publi-
cada per Club Editor en català i en 
castellà. El narrador, com l’autor, 
és traductor d’ofici. Té un fill addic-
te a l’heroïna (tot i que el pare s’en-
testa a escriure adicte així, amb una 
sola de). El llibre arrenca amb la no-
tícia que el noi ha recaigut per ter-
cera vegada. “Havíem tornat a cau-
re en plena catàstrofe, havíem in-
gressat novament en aquell infern 
que ens resultava tan familiar, fa-
miliar en els dos sentits de la parau-
la, perquè ens era molt conegut i a 
més el teníem ficat a la família”. No 
és una família gens convencional, 
suposant que hi hagi famílies con-
vencionals. El relat del procés de 
desintoxicació serveix a Todó, en-
tre altres coses, per explorar les re-
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lacions familiars, les seves variants 
i les seves conseqüències. 

En algun moment 
deixes de pensar que 
estàs molt i molt trist 
 
Potser totes les famílies són felices 
(i s’assemblen, si fem cas de Tols-
toi) fins que esclata la catàstrofe i 
esdevenen infelices, cadascuna a la 
seva manera. Una de les meves lec-
tures infantils preferides va ser la 
novel·la Quan un toca el dos, d’An-
na-Greta Winberg. “Vull que ho sà-
pigues des de la primera ratlla: 
aquest llibre tracta d’una catàstro-
fe”, hi diu d’entrada la Madde, la 
narradora. La catàstrofe en qüestió 
és que el seu pare se n’ha anat de ca-
sa. “Una catàstrofe et fa plorar a llà-
grima viva. Tot d’una, però, és com 
si tot hagués ja passat; estàs con-
tenta, piques de mans al compàs 
d’una bona música de la ràdio o et 
mires al mirall del bany per veure 
com et queda el pentinat nou. Són 
coses d’aquestes que fas quan dei-
xes de pensar durant un moment 
que en el fons estàs molt i molt tris-
ta. Durant un moment; fixa-t’hi bé: 
he escrit que no hi penses durant 
un moment”. 

 Em recordo llegint la novel·leta 
d’Anna-Greta Winger de petita, 
cinc anys abans que arribés la pri-
mera gran catàstrofe de la meva vi-
da. Una cosa que no sap la Madde és 

que les catàstrofes es conjuguen en 
plural, per bé que totes t’agafen tan 
per sorpresa com la primera.  

L’escriptura, el divan, 
el documental i el 
control perdut  
 
El narrador de L’últim mono expli-
ca a la seva ex que està escrivint un 
text sobre les relacions del seu fill 
(d’ell i d’ella) amb i contra les dro-
gues. La mare del noi li etziba: “Es-
criure el que et passa pel cap és una 
bona manera d’evitar el divan del 
psicoanalista o almenys la consulta 
del psiquiatre o el psicòleg”. 

Penso en Nora Ephron. La cine-
asta i escriptora es va abocar a treu-
re suc literari de tot el que li passa-
va, fins i tot ho va convertir en filo-
sofia vital. Però va mantenir en se-
cret el cataclisme definitiu: la 
leucèmia que la va acabar matant. 
Ara s’estrena un documental sobre 
Ephron dirigit per un fill seu, Jacob 
Bernstein. Es titula Everything is 
copy, una frase que repetia la mare 
de la Nora –també guionista– per 
donar a entendre que qualsevol vi-
vència és material narratiu. Tot ja 
ha passat abans a algú altre i, doncs, 
de tot se’n pot fer una història. La 
Nora, recorda el documental, era 
una maniàtica del control. Com que  
no podia controlar la malaltia, va fer 
veure que no existia. I nosaltres ens 
vam quedar sense història.✒
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Sobre processos de desintoxicació que es repeteixen i altres 
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