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Per acostar-nos als 
paisatges africans 
de Motorsoul ens 
convé fer una mar-
rada per evitar 
creure que la reali-
tat de Namíbia, el 

Congo, Casamance o Ruanda no té res 
a veure amb la dels nostres plàcids 
mons. Prenc com a exemple un con-
te de Peter Stamm, que sap radiogra-
fiar les persones que es mouen com 
formigues pels carrers europeus i que 
no semblen tenir res a explicar. Heus 
aquí la seva jove Anja, que va viure tres 
anys al bosc de darrere del poble sen-
se que ningú ho sabés. La nena anava 
a l’escola, robava el menjar discreta-
ment de les botigues, on per la seva 
curta edat no aixecava cap sospita, i 

Relats que salven, protegeixen i curen
després s’amagava en refugis impro-
visats entre els arbres. Els seus pares 
eren alcohòlics i a casa ningú en no-
tava l’absència... 

“Ningú va entendre que jo no havia 
fugit de res, sinó que buscava alguna 
cosa”, sentencia l’heroïna infantil cre-
ada per Stamm. I és aquesta, exacta-
ment, l’atmosfera d’un llibre escrit per 
oferir-nos una Àfrica imaginable, vis-
cuda des de la proximitat. No són ni 
l’opressió, ni la violència, ni les injustí-
cies flagrants el que omple realment 
les pàgines de Motorsoul. Som davant 
d’un relat que confessa la recerca obs-
tinada –en moments impossible del 
tot– per trobar algun sentit a tot plegat.  

Llegida així, la novel·la revela una 
bellesa inusual. Entremig de la realitat 
més crua, resplendeixen gestos d’una 

lloc en una situació desesperada “per 
demostrar-se que un homosexual de 
Bangla Desh és tan agosarat i tan valent 
com un viril marine”. 

El secret que revela Stalker és que 
els homes ens fabriquem els relats per 
no sucumbir. Quan la realitat pesa 
massa, ens inventem una altra versió 
dels fets. Inspira tendresa, fins i tot ad-
miració, aquesta lluita constant per 
construir una fràgil teranyina per da-
munt dels precipicis i poder allargar la 
joia de ser simplement vius per fer uns 
quants passos més sobre el buit. No 
hi ha cap consol fàcil aquí, però sí una 
voluntat fèrria de no deixar-se abatre. 
En el fons, la fugida és sempre una ex-
plicació massa simple, tots busquem 
alguna cosa –que potser no sabríem ni 
definir.✒
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confiança inversemblant, la necessitat 
de companyia, la capacitat de supera-
ció. Stalker aconsegueix fer visible l’in-
gredient misteriós del comportament 
humà que ens mou més enllà del bene-
fici propi. ¿Com és possible que un dur 
militar s’apiadi d’un nen soldat? ¿I una 
prostituta amb el virus del VIH i un 
nen de pit, que viu voluntàriament “ca-
sada” amb un home amb traumes 
greus, d’on treu les forces? ¿I aquell 
botiguer que endreça la seva mercade-
ria com si fos a Suïssa, encara que els 
extorsionadors allí no tinguin cap me-
na de pietat? ¿I al Lassana, el nen aban-
donat com l’Anja de Stamm, realment 
el van criar els micos verds? L’escena 
que resumeix més bé aquest propòsit 
de plantar cara a la vilesa és l’oficial 
dels cascos blaus que es queda al seu 

ambivalent amb l’èxit literari: d’una 
banda, l’ambicionava (“Tots els grans 
homes van ser, al principi, descone-
guts; però jo no sóc pas un gran ho-
me, i m’agradaria ser famós ara ma-
teix”), però de l’altra, el menystenia 
(“Per triomfar cal barrejar l’aigua amb 
el vi, fins que no quedi vi”). La solu-
ció a aquest dilema era simple, i ell 
mateix la va formular: “No es tracta de 
ser el primer, sinó l’únic”.  

Visió descarnada del fet literari  
Un caràcter tan contradictori –un es-
perit tant en perpètua lluita amb ell 
mateix– es manifesta en un aplec 
d’aforismes sensacional, paradoxal-
ment abismals. Això, pel que fa al con-
tingut. Però Renard, que estimava 
profundament la llengua francesa (i 
llegir-l’hi és una experiència inoblida-
ble), estava també obsedit per assolir 
una perfecció estilística que va acabar 
per resumir en un consell desesperat: 
“L’estil és l’oblit de tots els estils”. Cal 
advertir, però, que la lectura d’un lli-
bre com aquest pot provocar en deter-
minats lectors els mateixos efectes 
que la criptonita obrava en Super-
man. Aquests lectors càndids farien 
bé de mantindre’s allunyats del Diari; 
la cruesa de la vida, la visió descarna-
da del fet literari hi són massa inten-
ses: “No hi ha prou a ser feliç: cal que 
els altres no ho siguin”...    

No discutiré la selecció dels frag-
ments que ha dut a terme Antoni Cla-
pés. Un antòleg –un traductor– és 
també un recreador, i cal respectar les 
seues decisions. Em sembla opinable, 
però, l’elecció del títol de l’edició ca-
talana. “Les bourgeois, ce sont les au-
tres” (anotació del 28 de gener del 
1890) no acaba de condensar el sentit 
global dels escrits memorialístics de 
Renard. Dins del corpus original hi 
havia altres frases que podrien haver 
ocupat aquest lloc amb més oportu-
nitat, com ara: “Armes à feu” (“Aque-
lla sensació punyent que fa que to-
quem una frase com si fos una arma 
de foc”), “Je ne tiens pas à être sauvé” 
(“No vull tenir fe i no vull ser salvat”), 
“Lettres à moi-même” (“La meva lite-
ratura és com cartes adreçades a mi 
mateix que us deixo llegir”) o “Écri-
re comme on respire” (“S’hauria d’es-
criure tal com es respira”).  

Sintaxi, fe, vida, literatura: la qua-
dratura del cercle d’un escriptor de 
lectura simplement imprescindi-
ble.✒

La francesa Nine 
Antico, nascuda 
el 1981, viatja a 
una època que no 
va viure per mos-
trar la relació 
d’una jove nord-

americana amb la música i els mú-
sics. Aparentment el còmic Hotel 
California és la història d’una grou-
pie, però Antico capgira els tòpics de 
la mirada masculina i aposta tot el 
relat al punt de vista femení, amb la 
qual cosa tot plegat pren una di-
mensió diferent i molt més interes-
sant. La protagonista és una califor-
niana blanca dels anys 60 que viu di-
ferents trànsits d’iniciació i empo-
derament emocionals i sexuals a 
través de la música.  

Elvis Presley, els Beach Boys, 
Phil Spector, els Beatles, els Rolling 
Stones, Love, els Doors i fins i tot 
Charles Manson acompanyen un 
relat en què importen més les sen-
sacions que la narració. En aquest 
sentit, Antico l’encerta amb un di-
buix en blanc i negre que ni força el 
realisme ni juga a l’emmascarament 
de la realitat. Per exemple, tot i l’he-
donisme que reflecteix la història, el 
còmic no oblida un dels grans fora 
de camp de la Califòrnia dels 60: les 
revoltes dels barris negres.  

Un dels aspectes més rellevants 
d’Hotel California és que mostra 
l’objecte de desig de la protagonis-
ta, però fa que ella sigui activa en tot 
moment. És a dir, subverteix la 
imatge de la dona objecte.✒
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món de les 
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L’aparició d’una 
traducció del Dia-
ri de Jules 
Renard, ni que si-
ga parcial, hauria 
de ser un gran es-
deveniment en 

qualsevol cultura. La que ens ofereix 
Edicions Sidillà, amb l’acurada ver-
sió d’Antoni Clapés, és la primera en 
català, almenys amb aquesta ambi-
ció. Els lectors no francòfons del nos-
tre país tenen l’oportunitat d’intro-
duir-se en una obra fascinant i cor-
prenedora, una de les demostracions 
més àcides i implacables de la intel·li-
gència humana.  

Publicat íntegrament en les 
Oeuvres complètes de l’autor (1925-
27, volums XI-XV), el Diari va ocupar 
Renard entre juny del 1887 i abril del 
1910, poc abans de morir. En aquests 
23 anys, l’autor de Pèl de panotxa 
(també a Sidillà), va bolcar-hi tot de 
notes sobre els seus sentiments ín-
tims en relació a l’escriptura i la seua 
frustració per no aconseguir la glòria, 

Les cartes que 
s’adreçava Renard

a més de múltiples esbossos i retrats 
sobre esdeveniments i personatges 
del seu temps. Clapés ha optat per re-
collir-hi els fragments més directa-
ment biogràfics i al·lusius a l’activitat 
literària de Renard, no sense adver-
tir en el pròleg que som davant d’un 
personatge “complex i polièdric”, la 
personalitat del qual no s’esgota amb 
quatre adjectius tòpics. I té raó. 
Renard va ser un home torturat cons-
tantment per la sensació de pèrdua de 
temps, per l’elusiu suplici de no haver 
infantat una obra mestra. No admira-
va cap dels seus contemporanis (a qui 
recomanava no llegir), excepte Victor 
Hugo. L’encisaven els oripells de Pa-
rís i va ser membre de l’Acadèmia, pe-
rò va preferir ser l’alcalde d’un llogar-
ret, amb un argument irrebatible: “El 
meu poble és el centre del món, per-
què el centre del món és arreu”. La se-
ua misantropia (“Manteniu-vos lluny 
de mi perquè pugui respectar-vos”) 
era gairebé tan gran com la seua va-
nitat (que considerava “la sal de la vi-
da”). Sempre va servar una relació 
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