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Mme Cambó

Abans de conèixer la mare de tan exten-
sa fillada –catorze fills, nois i noies, lògi-
cament, per raó de probabilitats–, vaig 

conèixer un dels seus fills, el Xavier, fotògraf de 
professió i de vocació. Després vaig conèixer 
més fills, abans que la mare: el Francesc –amb 
el qual vam coincidir una vegada a Nova York–, 
el Ramon –amic per la nostra compartida afi-
ció al disseny gràfic i industrial–, el Jaume, la 
Cristina, el Pau, l’Helena –resistent en les fi-
les del socialisme, si no ha canviat la seva bio-
grafia–, el Jordi –a qui he prologat un gran 
aplec de poemes–, la Maria –a qui un dia vaig 
anomenar “mite”, a causa de la seva bellesa, 
quan només era una nena; llavors la nena li va 
preguntar al seu pare, Ramon Guardans, què 
volia dir “mite”– i uns quants més.  

Havent conegut tants néts de Cambó, un 
dia vaig passar per la seva casa de Verges –la 
casa on va néixer el polític i mecenes–, on la 
família estiuejava temps enrere. Vaig fer 
amistat, a través dels fills, amb el pare i la ma-
re. A ella li deia Madame Cambó, de tant de 
respecte que tenia i que tinc per l’obra cul-
tural del seu pare i per ella mateixa, que ha 
donat més catalans al país que la resta de les 
famílies catalanes plegades. Darrerament li 
deia Helena, perquè el nom m’agrada molt i 
és molt grec, i hi ha confiança. 

A Verges sèiem en un jardí menut que hi 
havia a la part de darrere de la casa i conver-
sàvem –aquesta gran tradició que s’ha per-
dut, molt noucentista–, tot bevent begudes 
refrescants. Ramon Guardans tenia una 
conversa intel·ligent, memorial, d’un enginy 
que li devia venir dels seus orígens reusencs: 
és sabut que el país dóna dues grans menes 
de conversadors i creadors enginyosos, els 
de l’Empordà i el Baix Camp. 

De vegades, quan visitava la casa de Via Laie-
tana, 30, per raons editorials –amb Guardans, 
pare, vam fer la primera llista de clàssics per po-
sar a la venda als quioscos, una llista que després 
va perfeccionar, amb molt de sentit comú, Jor-
di Cornudella–, pujava un pis més i trobava 
també l’Helena i una part de la descendència, 
a més de contemplar un magnífic Botticelli. 

Un dia, no fa gaires anys, tot baixant pel car-
rer Montalegre, vaig trobar-la que anava per 
sortir del cotxe, conduït per un xofer de mol-
ta carrera, amb la intenció, vaig saber després, 
de visitar una exposició al CCCB: és una do-
na d’una curiositat infatigable, interminable. 
Com que es va aixecar massa sobtadament 
–sempre ha estat una dona de molta acció, 
com el seu pare–, va tenir un mareig. Vaig ar-
ribar a temps d’agafar-la pel braç i conduir-la 
a un graó de l’edifici del Macba. Vam seure-
hi, perquè es recuperés. Llavors va venir el xo-
fer, espantat, i va dir: “Passa res?” Ella va res-
pondre: “No es preocupi. És un amic. No em 
robarà la bossa”. I es van refer: ella i el xofer.✒
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Vindrà la mort  
i tindrà els teus ulls 

Fins que arriba un mal 
dia que el dolor 
envaeix el matí i tot 
No manca mai a ningú una bona raó 
per matar-se. Ho va escriure Cesare 
Pavese el 23 de març del 1938. Enca-
ra havia de trigar dotze anys, cinc 
mesos i quatre dies a dir prou. Enca-
ra havia d’anotar reflexions com 
aquestes: 

“A mesura que passen els anys, 
cada vegada es va dibuixant més la 
calavera a la cara de tothom”. (17 de 
setembre del 1938) 

 “Per molt viva que sigui l’alegria 
d’estar amb amics, amb algú o altre, 
és més forta la d’anar-se’n, després, 
tot sol. La vida i la mort”. (4 de juny 
del 1947). 

“No ens matem per l’amor d’una 
dona. Ens matem perquè un amor, 
qualsevol amor, ens revela la nostra 
nuesa, la nostra misèria, la nostra 
indefensió, el nostre no-res”. (25 de 
març del 1950) 

El 16 de maig del 1950, el sofri-
ment de l’escriptor italià per un nou 
desengany amorós és absolut: “Ara 
el dolor ja envaeix el matí i tot”. I les 
cinc entrades del mes d’agost ja no-
més són per fer balanç vital. “He tre-
ballat, he donat poesia als homes, he 
compartit les penes de molta gent”. 
Els suïcidis, escriu, són “homicidis 
tímids, masoquisme en comptes de 
sadisme”. El 18 d’agost posa punt fi-
nal al diari amb un “no escriuré 
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més” i nou dies després posa punt fi-
nal a tot. Tenia 41 anys i massa pa-
timent acumulat. 

La literatura és una 
defensa contra les 
ofenses de la vida 
 
Pavese patia i escrivia. En vers i en 
prosa. “En la pausa d’un desgavell 
passional reneixen les ganes de po-
esia –confessava–. En la lenta ato-
nia d’un col·lapse silenciós neix el 
desig de prosa”. Tenia més traça en 
l’ofici d’escriure que en el de viure, 
tot i que va ser ell qui va batejar el 
seu dietari del 1935 al 1950 com 
L’ofici de viure. Un llibre sincer, he-
roic, amarg, ferit de mort des del 
primer paràgraf.  

L’ofici de viure és un dels títols 
fundacionals de l’editorial Anagra-
ma: va inaugurar la col·lecció Textos 
el 1969. S’ha reeditat ara amb el se-
gell de Llibres Anagrama i amb la 
mateixa traducció de Bonaventura 
Vallespinosa.  

La literatura, deia Pavese, és una 
defensa contra les ofenses de la vi-
da. Creia que l’ofensa més ferotge 
que es pot fer a una persona és ne-
gar-li que sofreix. El seu diari es pot 
llegir com un tractat sobre el sofri-
ment i alhora com la prova que del 
sofriment en poden néixer coses bo-
niques. Crec que té raó Ricardo Pi-
glia –i quan no té raó l’admirat Pi-
glia?– quan diu que el diari de Pa-

vese és un dels llibres més bells de la 
literatura contemporània. 

El pare de Sylvia Plath 
era un ogre, però ella 
el trobava a faltar 
 
Sembla un regal dels déus editori-
als: L’ofici de viure conviu a les lli-
breries amb una altra joia dietarís-
tica d’una poeta que també es va 
acabar suïcidant: Diarios completos 
de Sylvia Plath. L’edició del volum, 
publicat per Alba, ha anat a càrrec 
de Juan Antonio Montiel, i la tra-
ducció a l’espanyol és d’Elisenda 
Julibert. Inclou passatges fins ara 
inèdits, com uns fragments que el 
vidu de l’autora, Ted Hughes, havia 
prohibit que es publiquessin abans 
del 2013. Només hi falten els dos 
quaderns que Plath va escriure els 
últims tres anys de vida. Un d’ells va 
desaparèixer i l’altre, que arribava 
fins tres dies abans del suïcidi, el va 
destruir el mateix Hughes. 

Que bons i que durs que són els 
diaris de Sylvia Plath. “A partir dels 
vuit anys em vaig quedar sense 
l’amor d’un pare –escriu el desem-
bre del 1958–. La meva mare va ma-
tar l’únic home que m’hauria esti-
mat tota la vida: un dia va arribar 
amb llàgrimes dignes i em va dir que 
el papa se n’havia anat per sempre. 
Per això odio la mare. L’odio perquè 
no el va estimar. Ell era un ogre, pe-
rò el trobo a faltar”.✒
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Conviuen a les taules de novetats dos dietaris imprescindibles de 
dos autors suïcides, Cesare Pavese i Sylvia Plath


