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Vet aquí un vo-
lum que culmina 
un cim de la refle-
xió literària sud-
americana. Un 
corpus que no es-
tà mancat preci-

sament d’altura reflexiva. Roberto 
Piglia sembla haver fet una obra 
d’estricta planificació perquè cada 
volum dels diaris del seu alter ego 
Emilio Renzi prefigurés el següent 
sense condicionar-lo, de manera 
que ens presenta primer els anys de 
formació, molt temptatius, però ja 
marcats pels eixos bàsics de la vida 
que duria. Amistat, lectures, bars, 
provatures. En el segon volum això 
es formula a través dels inicis d’una 
carrera literària de gran ambició i hi 
entren en joc les dones de Piglia, és-
sers singulars, solitaris, profunds i 
enigmàtics, que en certa manera 
marquen l’alfa i omega del seu uni-
vers en construcció. En aquest ter-
cer volum el món s’encongeix. Tot 
és més auster, les paraules són se-
ques i estrictes. Hi ha la dictadura 
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PERFIL militar, però hi sura més com un 
aroma, com un soroll de fons –com 
una amenaça–, més que no pas com 
una descripció explícita. La intuïm 
per les conseqüències. Es planteja el 
tema del compromís de l’intel·lec-
tual, perquè la colla assumeixen 
aquest rol, tan principal en aquells 
anys. Es firmen manifestos, es fan 
publicacions; la dictadura permet 
unes escletxes semblants a les que 
obria el franquisme coetani. Hi ha 
algun desaparegut, hi ha –igual que 
hi era en el volum anterior– algú 
que tragina armes, un element 
“normal” en aquells anys de guer-
rilla. I també hi ha qui se situa en el 
límit just del col·laboracionisme, 
amb la justificació material de sal-
var una carrera incipient. En aquest 
clima oprobiós però silenciat per 
l’autor es desenvolupa tota l’altra 
sèrie de temes ja presentats, mal-
grat que gairebé desapareixen les 
dones i els cafès, és a dir, la ciutat. 
Continuen, però, les preguntes, la 
precarietat més vital que no pas 
econòmica i el ritual amarg de per-
dre o sacrificar la biblioteca en fugi-
des sobtades –la biblioteca, que és la 
memòria de les lectures que et fan, 
la metàfora de la construcció perso-
nal–. Tot gira entorn dels llibres. 

Posar en pràctica la teoria 
Finalment, Piglia se’n va a fer de 
professor a Boston i el tema de les 
classes, que en definitiva són lectu-
res aprofundides, ocupa molt d’es-
pai. És més coneixement destil·lat. 
I aquí ens arriba una pirueta en for-
ma de segona part del volum: una 
narració que posa en pràctica la te-
oria, en què Piglia és protagonista i 
ens permet observar-lo en l’acció. 
Hi ha un narrador, podem presumir 
que estem davant d’una fabulació. 

En el fons, Piglia demostra allò que 
havia construït: que és un gran con-
tador d’històries. Aquest text inclou 
unes pàgines delirants. Un llibre de 
Piglia, fragmentari, és trobat a finals 
del segle XXII i ha de ser interpretat 
pels estudiosos. Els acadèmics re-
construeixen la realitat d’avui i l’ex-
pliquen a partir de teories esper-
pèntiques. No només és desopilatiu 
sinó que planteja el tema del testi-
moni històric i la interpretació del 
passat a través d’una mirada dislo-
cada d’època que treu conclusions 
inquietants. Que pot molt bé ser el 
que ens passa quan interpretem un 
manuscrit del segle XII. 

L’última part torna al món acadè-
mic de començaments d’aquest segle 
i a l’arribada de les noves tecnologi-
es. Es reuneixen els savis per esbri-
nar com afectaran la producció lite-
rària. Podrà continuar existint, el bi-
nomi autor-obra? No pas, dictami-
nen: a partir dels ordinadors hem de 
parlar d’autories col·lectives! El de-
bat, però, és deliciós. Tot plegat, 
acompanyat d’una feina constant: 
transcriure, copiar, els dietaris, que 
vol dir construir una imatge i una tra-
jectòria intel·lectual. I al fons, com 
un capvespre que avança, la malaltia. 
El llibre és tan senzill i tan complex 
que enlluerna. Tenim la sensació que 
pertany a una altra època, malaura-
dament esvaïda, però no estic segura 
que la literatura no sigui tema en 
qualsevol escriptor. Perquè, fora de 
les paraules, les lectures, els amors, 
les pèrdues, la memòria, els debats, 
els amics, les ciutats, què és un es-
criptor? El que Ricardo Piglia acon-
segueix amb naturalitat és que 
aquesta realitat, tan allunyada de la 
vida quotidiana de la resta dels mor-
tals, sembli l’única possible. L’única 
que val la pena viure.✒
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Vaig llegir al seu 
moment L’estret 
camí cap al nord 
profund, de 
Richard Flana-
gan, que Raig 
Verd ens va pro-

porcionar l’any passat en català. I 
vaig poder celebrar un relat de fac-
tura clàssica que era, alhora, una 
novel·la d’aventures i una peça lite-
rària de primer ordre. La peripècia 
de l’australià Dorrigo Evans i els 
seus companys, esclavitzats pels ja-
ponesos els anys de la Segona Guer-
ra Mundial, proveïa un grapat de 
superbs retrats psicològics tant de 
víctimes com de botxins, perquè la 
condició humana –semblava voler 
dir-nos l’autor– s’hi repartia indis-
tintament.  

L’exotisme d’un cor humà
Ara la mateixa editorial recupera 

una novel·la anterior de Flanagan, 
Desig. De nou hi trobem un escrip-
tor dotat d’un sentit innat per a la 
prosa. Allà on col·loca un simple 
mot palesa de seguida que és l’únic 
terme adequat per a aquella ubica-
ció sintàctica. Flanagan, a més, té la 
gràcia de situar-nos en escenaris 
exòtics i fer-nos sentir aquests 
mons llunyans pròxims i avi-
nents, com si tot el que ha 
passat en qualsevol 
aventura humana for-
més part d’una certa 
previsió de l’esfera 
més cordial i més ter-
rible de cada individu. 
I tot això basat en part 
en una molt intel·ligent 
utilització de la figura del 

guir-los, finalment, l’havien con-
demnat a la burla i a l’escarni”. 
Amb aquests vímets l’autor teixeix 
un relat de costures clàssiques que 
barreja tres escenaris: el Londres 
de l’època de glòria de Charles Dic-
kens (la part central del segle XIX), 
una expedició polar a la recerca de 
la llegendària ruta del pas del nord-
oest a través del gel de l’àrtic i una 
colònia penal a Tasmània, a l’altra 
punta de la Terra.  

  Si els anhels i l’ambició dels per-
sonatges és el que els uneix psicolò-
gicament, de nou, com a L’estret ca-
mí cap al nord profund, la prosa ela-
borada i l’esforç de documentació 
converteixen Desig en un text ben 
agradable de llegir, l’obra d’un autor 
que ja s’ha fet un nom en les lletres 
internacionals contemporànies.✒
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narrador omniscient: “No va ser 
fins més tard, quan s’estava morint 
en la negror absoluta d’un hivern àr-
tic i els taulons comprimits de l’Ere-
bus on jeia traspuaven trementina, 
que sir John va prendre consciència 
de la dificultat que comportava el 
fet de governar un lloc que era mig 
presó, mig basar. A la Terra de Van 

Diemen, la seva franquesa, la se-
va indecisió, la seva man-

ca d’astúcia i d’agents 
secrets, la seva inca-

pacitat de veure la 
necessitat de com-
prometre’s, el seu 
menyspreu patrici 
per l’obscura habili-

tat per incloure els al-
tres o excloure’ls, per 

afavorir-los o per perse-
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