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Una editorial que 
comença es juga 
molt en els seus 
primers títols. El 
flamant segell va-
lencià In Púribus 
Llibres ha ence-

tat la seua travessia amb quatre 
apostes fortes: Passeres, d’Amadeu 
Viana (proses elucubratives dignes 
d’un Borges obsedit per Escher), 
Balanç d’existències, de Joan Dolç 
(o el plaer de divagar -en el sentit 
etimològic- a partir de fotografies 
suggerents), Sic transit gloria, min-
dundi, de Josep J. Conill (amb la cò-
lera apodíctica pròpia d’una intel·li-
gència salvatge) i el que constitueix 
probablement la joia d’aquest ram 
de flors del mal, les Màximes i pen-
saments de Chamfort.  Si no vaig er-
rat, és la primera vegada que es pu-
bliquen els aforismes de Sébastien 
Roch Nicolas en català. La gesta és 
obra de Guillem Calaforra, que ja va 
proporcionar-nos una versió canò-
nica, des de l’original polonès, dels 
Pensaments despentinats de Stanis-

Contra la lliga dels ximples
law Jerzy Lec (publicats a Brosquil, 
aventura editorial on jo mateix vaig 
tindre alguna cosa a veure). Per als 
amants de la literatura aforística, hi 
ha un fil invisible que va de Cham-
fort a Lichtenberg, i després escla-
ta en les troballes furioses de Nietz-
sche i es dissemina en la lúcida 
amargor de Renard, la metafísica 
impossible de Cioran, la ironia àci-
da de Lec. Tots els aforistes tenen 
un aire de família, això és un fet. 
Frueixen amb el tour de force per-
manent que suposa haver de dir-ho 
tot en una frase, jugant-s’hi la vida  a 
cara o creu. Observen els escriptors 
extensos més amb llàstima que amb 
enveja i guarden les seues Obres 
Completes en un sol quadern. 

Un editor amic trobà el quadern 
de Chamfort i el publicà pòstuma-
ment. Gràcies a això conservem el 
llegat d’un home que va prendre 
partit contra els privilegiats del seu 
temps (“A França hi ha set milions 
de persones que demanen almoina 
i dotze milions que no estan en situ-
ació de donar-los-en”) però que, 

tat d’autoanàlisi de Montaigne, el re-
finament argumental de Pascal, la 
desfascinació sistemàtica de La Ro-
chefoucauld i -alerta!- el nihilisme co-
mençat a esbossar en el Diderot de El 
nebot de Rameau i en el baró d’Hol-
bach”.  

La posteritat va ser ambígua amb 
el seu geni: a França se’l reedita poc; 
arreu, és un nom més conegut que 
llegit, probablement. L’home que va 
dir “Els pobres són els negres d’Eu-
ropa” va acabar perseguit pels revo-
lucionaris –com ha de ser–. Podríem 
pensar que es va avançar al seu 
temps, però la mitomania hi està de 
sobres. Simplement era lúcid, i les 
masses (totes les masses) sospiten 
de l’excés de llum. Col·locat ara, en-
tre nosaltres, en una editorial ano-
menada In Púribus Llibres (de in 
puris naturalibus: en conill), sembla 
el millor destí possible del qui va es-
criure el seu propi epitafi: “Quan al-
gú vol agradar en societat s’ha de de-
cidir a permetre que li ensenyin 
moltes coses que no sap, i que ho fa-
ci gent que les ignora”. I així és. ✒
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quan va esclatar la revolució france-
sa, no s’hi va saber acomodar. Per 
damunt de tot, Chamfort odiava la 
imbecilitat, i en “la lliga dels ximples 
contra les persones d’enginy” va es-
collir bàndol ràpidament. Esprit és 
precisament un terme que apareix 
sovint en aquests aforismes, tot i 
que traduir-lo com a “enginy” no es-
gota el seu espectre semàntic. 

Esquivar el triomf 
Siga com siga, la manera de pensar de 
Chamfort no li va fer gens còmoda la 
vida en societat. No freqüentava els 
altres escriptors, ni anava mai a l’Aca-
dèmia. No va buscar el triomf, a par-
tir d’una convicció insubornable: “El 
que atorga l’èxit a moltes obres és la 
relació que es troba entre la mediocri-
tat de les idees de l’autor i la mediocri-
tat de les idees del públic”.  

 No direm que Chamfort és el més 
brillant dels aforistes francesos de 
l’època. D’alguna manera, però, va sa-
ber condensar les virtuts de molts al-
tres autors, tal com resumeix molt bé 
Guillem Calaforra: “Conté la capaci-

Escriptors i ex-
ploradors àrtics 
tenen més coses 
en comú del que a 
priori podria 
s e m b l a r - n o s .  
Tots dos col·lec-

tius comparteixen l’èpica de la con-
questa, i els espera el reconeixement 
i la glòria si guanyen la batalla con-
tra ells mateixos i contra els ele-
ments. Els uns han de vèncer el full 
en blanc, els altres s’enfronten a la 
blancor de l’àrtic i els seus mars de 
gel. Però les similituds encara van 
més enllà, perquè els exploradors 
també s’han d’encomanar a la ficció. 

Sota l’iceberg
Perquè, com podem retratar el pol, 
si visualment el nord magnètic és un 
punt blanc qualsevol?  

Vist des de lluny, Germà de gel, 
l’interessantíssima primera no-
vel·la d’Alicia Kopf –guanyadora del 
premi Documenta–, sembla el diari 
d’una artista visual obsessionada 
amb els exploradors polars i la cons-
trucció mítica de les seves conques-
tes. Un segle abans del GPS i els geo-
localitzadors de precisió, arribar al 
pol Nord era una qüestió de fe i d’un 
bon storytelling que fes creïble la 
conquesta. Llegim apunts de recer-
ca, veiem fotografies dels expedici-
onaris o vivim el naixement del pri-
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A partir d’aquest moment, la no-
vel·la esdevé dual i multiplica els ma-
tisos i la complexitat: d’una banda, la 
narradora ens embolcalla amb l’ob-
sessió creadora, sempre amatent a 
capturar tot el que tingui ecos polars 
i, de l’altra, ens fa partícips d’un atre-
vit procés d’introspecció personal, 
Amundsen i Scott avançant a la des-
coberta de secrets i traumes. És com 
una teràpia per escrit, “la narració 
com a lloc per construir ficcional-
ment la memòria”. És, també, un vi-
atge interior que no estalvia retrets 
als pares, potser com una via per des-
fer el gel familiar.  

Un calidoscopi polar 
Però encara hi ha molts més ele-
ments, en aquesta enciclopèdia an-
tàrtica. Un viatge iniciàtic a Islàn-
dia, un retrat d’aquesta època “de 
gent sola davant l’ordinador”, un 
flash-back als inicis de la música 
electrònica gironina o una fantàs-
tica teorització del flirteig a les xar-
xes socials –“Al cap d’un temps li 
faig un like. La pedra ni tan sols fre-
ga la finestra”–. I també, esclar, una 
panoràmica implacable del món de 
l’art en l’era de la precarietat, amb 
visita a Arco inclosa, que descriu 
aquest univers d’alquimistes que 
transformen la merda en or, que 
gentrifiquen barris per revalorit-
zar-los o que construeixen “ins-
tal·lacions artístiques que denun-
cien desnonaments causats per la 
crisi finalment comprades per a la 
col·lecció d’un grup de banca d’in-
versió multinacional”.  

Amb Germà de gel estem d’enho-
rabona: la literatura catalana suma 
un nou talent a seguir, i el Docu-
menta s’apunta la conquesta d’ha-
ver premiat una narrativa valenta, 
molt més propera a l’art contempo-
rani que a la introducció, nus i des-
enllaç tradicionals. De fet, aquesta 
novel·la es pot llegir també com una 
exposició, començant per on es vul-
gui, entenent el text com un seguit 
d’imatges per passejar-s’hi, esta-
blint lliurement el diàleg entre les 
plaques de gel.✒

mer floc de neu artificial, com si Kopf, 
una artista que ha col·laborat amb el 
Macba, la Fundació Tàpies o el 
CCCB, apilés la documentació del seu 
projecte Àrticantàrtic en un collage 
literari. Però aviat descobrim que 
Germà de gel és molt més que això, i 
ens adonem que l’anecdotari gèlid és 
només la cara visible de l’iceberg: la 
immensa massa de novel·la que 
s’amaga sota l’aigua és la història 
d’una jove narradora que s’ha sentit 
desatesa tota la vida, oblidada per una 
mare que viu concentrada a cuidar un 
germà autista –el germà de gel–, nàu-
fraga en una família “en permanent 
estat de reconstrucció”. 


