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Robinson

Daniel Defoe (1661-1731) és considerat el 
pare de la novel·la anglesa moderna, de 
la mateixa manera que Cervantes ho és 

de la novel·la espanyola i de totes les que van 
venir després. És molt possible que Defoe lle-
gís El Quixot de 1605, perquè Shelton el va tra-
duir a l’anglès l’any 1612. Això a banda, per es-
criure Robinson Crusoe tampoc no calia que 
el seu autor hagués llegit abans cap altra cosa. 
El mèrit de Cervantes resideix en la capacitat 
de barrejar realitat i ficció d’una manera com 
mai no s’havia fet abans, però el mèrit de De-
foe resideix en la mateixa cosa: perquè, igual 
com Cervantes es va inspirar a mitges en els 
antics herois de les novel·les de cavalleria i a 
mitges en la realitat de l’Espanya del seu 
temps, Defoe va barrejar la realitat d’un nàu-
frag abandonat en una illa deserta amb la fic-
ció d’un heroi ideal, és a dir, el que és capaç 
de sobreviure, gairebé sense eines ni menjar 
–però amb la Bíblia, no se n’oblidi– en un lloc 
remot, en principi inhabitat. 

Cervantes no s’ho va inventar tot a la se-
va novel·la gran, ni va fer-ho Defoe: el mari-
ner Alexander Selkirk (1672-1721) es va enro-
lar l’any 1704 en un vaixell anomenat Five 
ports com a contramestre. Selkirk va encap-
çalar una protesta “espartaquista” a bord del 
vaixell, a causa de les condicions de vida que 
hi havia. El capità del vaixell, un tal Strading, 
va castigar aquest acte d’indisciplina de la 
manera que solia fer-se en aquests casos: 
abandonant el mariner en una illa deserta de 
l’oceà Pacífic, amb molt poques provisions. 
L’illa es deia, llavors, Juan Fernández, i ara, 
com era previsible, s’anomena Robinson 
Crusoe: surt als mapes. El mariner abando-
nat va sobreviure gairebé de miracle durant 

cinc anys, al cap dels quals un vaixell de pas, 
comandat per Woodes Rogers, va rescatar-lo 
en veure senyals del desgraciat. L’any 1711, 
Selkirk va tornar a Anglaterra i va explicar la 
seva aventura pertot, amb gran admiració 
dels auditoris. És més que probable que De-
foe conegués la narració de les peripècies del 
mariner, i degué semblar-li que eren matèria 
més que suficient per fer-ne una novel·la: 
com a Cervantes, hi havia una part natural i 
una part sobrenatural, les dues entrellaçades. 
L’escriptor castellà va fer que tota la novel·la 
fos dominada pel contrast irònic, satíric fins 
i tot, entre un antic model d’heroi i la vida mo-
derna: es tracta del triomf de la vida de cada 
dia enfront dels ideals cavallerescos. Per con-
tra, Defoe va voler que a les aventures de Ro-
binson hi contrastessin la contingència real 
de la naturalesa amb un ideal de vida, molt 
protestant, en què l’esforç, el treball i la Bíblia 
ho poden tot contra l’adversitat.✒
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Contra la humanitat 
esquarterada

L’obligació moral de 
fer poesia després 
d’Auschwitz 
“Per què escrivim si no és per ajun-
tar els nostres pedaços?”. La pre-
gunta la va formular Eduardo Gale-
ano. L’escriptor uruguaià deia que 
l’educació ens esquartera: ens ense-
nya a divorciar l’ànima del cos i la 
raó del cor. 

A Imre Kertész (1929-2016) el va 
esquarterar el pas pels camps de 
concentració: el van deportar a 
Auschwitz el 1944, i més tard a 
Büchenwald. El premi Nobel hon-
garès també recorria a la literatura 
per cosir els pedaços d’ell mateix: 
“Tinc el privilegi de recollir els hor-
rors i expulsar-los per escrit. Si no 
ho fes, patiria més”, explicava l’au-
tor jueu a Barcelona la primavera 
del 2004. Si Adorno creia que des-
prés d’Auschwitz era impossible la 
poesia, Kertész contradeia el filòsof 
i afirmava que és justament després 
d’Auschwitz quan cal escriure poe-
sia. Quan, de fet, és una obligació 
moral. Literatura contra l’horror, 
contra la humanitat esquarterada. 

Kertész, supervivent del nazisme 
i de l’estalinisme, ha mort als 86 
anys. El recordo advertint-nos del 
perill que es manipulin la realitat i 
la història a través dels altaveus me-
diàtics: “Algú que no coneix el seu 
passat no pot conèixer el present. Si 
es distorsiona el pensament polític 
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neixen els nacionalismes, que ence-
guen les persones i generen odi”. 
L’escriptor volia netejar un llen-
guatge pervertit per ideologies de 
tots colors. “Pensament i llenguat-
ge són una mateixa cosa. Si reduïm 
el llenguatge, reduïm el pensament. 
El llenguatge de les dictadures està 
fet de mentides, odis i silencis”. 

No n’hi ha prou a ser 
feliços: cal també que 
els altres no ho siguin 
 
El 13 d’octubre del 1908, el francès 
Jules Renard (1864-1910) escrivia: 
“Antisemita de raça, refuso ser-ho 
de fet, perquè no ho trobo gens ele-
gant. Els jueus fan el que volen, ex-
cepte obres mestres: això és la nos-
tra especialitat”. Ho llegeixo en el 
volum Els burgesos són sempre els 
altres, una selecció de l’extens Dia-
ri de Renard feta i traduïda per An-
toni Clapés i publicada per Edicions 
Sidillà. Hi trobem, per descomptat, 
l’escriptor irònic i àcid que esperem 
trobar-hi, però no només aquest. 
Renard tenia moltes cares. Com 
descriu Clapés, era un home com-
plex, temerós, contradictori, gelós, 
tendre, compromès, misogin, pe-
dant, anticlerical, mandrós i etcète-
ra. Amb un gran tema literari i vi-
tal: la cerca obsessiva de la pròpia 
identitat en el marc del conflicte fa-
miliar. El dia que se suïcida el seu 
pare, Jules escriu: “No em retrec de 

no haver-lo estimat prou. Em retrec 
de no haver-lo entès”. 

Molts aforismes de Renard retra-
ten misèries de la condició humana: 
“Malgrat la ininterrompuda conti-
nuïtat dels nostres vicis, sempre 
trobem un moment per menystenir 
els altres”, observava. O bé: “No n’hi 
ha prou a ser feliç: cal també que els 
altres no ho siguin”. Quan feia exa-
men de consciència, confessava: 
“M’he alegrat massa compadint-me 
de les desgràcies dels altres”.  

El camí de la llibertat 
fa pujada i me’n vaig a 
peu 
 
Si hi ha llibertat, llavors no hi ha 
destí, deia Kertész. També sostenia 
que no podem viure en llibertat allà 
on hem viscut en captivitat. N’hem 
de fugir literalment i mentalment, 
de les presons literals i mentals. 

“L’ànima d’una caminada és la 
llibertat, la llibertat perfecta de pen-
sar, sentir i fer exactament el que un 
vulgui”, va escriure el britànic Willi-
am Hazlitt (1778-1830) a l’assaig Fer 
un passeig, publicat en espanyol per 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Segons Hazlitt, “cami-
nem per sentir-nos lliures de tots 
els obstacles i tots els inconveni-
ents, per deixar-nos enrere a nos-
altres mateixos, molt més que per 
alliberar-nos dels altres”. La lliber-
tat es deu conquerir pas a pas.✒
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“El llenguatge de les dictadures està fet de mentides, odis i 
silencis”, lamentava el premi Nobel hongarès Imre Kertész


