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Aquest és un lli-
bre que en són 
dos: dos textos se-
parats per gairebé 
trenta anys (el 
primer és del 1987 
i el segon del 

2015) que l’editorial L’Altra ha deci-
dit publicar junts per donar a conèi-
xer la figura enorme de Vivian Gor-
nick, una escriptora jueva nascuda el 
1935 al barri del Bronx de Nova York. 
Gornick dona veu a les que mai no 
n’han tingut: preserva la memòria de 
les dones que xerren a les cuines i a 
les escales de les cases i configuren ai-
xí la història secreta d’una ciutat. Pel 
que explica a Vincles ferotges, sembla 
que la seva infantesa hagi transcorre-
gut en un país mediterrani ple de xis-
cles, riures, matrimonis desgraciats 
però irrompibles per culpa de la re-
ligió, sexe a flor de pell i reprimit, i ca-
lor, molta calor. Vincles ferotges és, 
d’una banda, un llibre sobre la rela-
ció, plena d’amor però a vegades ma-

Caminar  
dins de l’escletxa 

VIVIAN GORNICK 
(NOVA YORK, 1935) 
HA ESCRIT PER  
A MOLTES 
PUBLICACIONS 
NORD-AMERICANES 
I HA ESCRIT 
LLIBRES COM ‘THE 
END OF THE NOVEL 
OF LOVE’ (1997) I 
‘THE SITUATION 
AND THE STORY’ 
(2001). L’ALTRA  
PUBLICA ELS SEUS 
DOS LLIBRES DE 
MEMÒRIES

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL laltissa i sempre excessiva, entre 
Gornick i la mare, o almenys entre 
dos personatges que responen a 
aquests noms, però també és un lli-
bre sobre com una dona que estava 
destinada a fregar escales i ser mare 
de família decideix seguir una voca-
ció intel·lectual i encadenar-se a un 
escriptori de per vida. Com es fa 
aquest salt? Quina perxa necessita 
una filla per saltar per sobre dels 
murs que envolten un barri on no-
més manen els homes? Però, sobre-
tot, ¿com es fa per satisfer una mare 
omnipotent i castradora? Ja us ho 
avanço: no se la satisfà mai. “Aquesta 
relació ens matarà a l’una o a l’altra”. 

La sortida que va trobar a la insa-
tisfacció i l’angoixa que li suposava 
viure tan a prop d’una mare en de-
pressió permanent va ser l’escriptu-
ra. Un dia, mentre escrivia un assaig 
universitari, la va assaltar la imatge 
d’un rectangle que feia la mida del 
seu cos: “La imatge era la plenitud 
del meu pensament. En aquell ins-
tant, vaig sentir que m’obria del tot. 
Dins d’aquella alegria jo em sentia 
segura i eròtica, estimulada i en pau, 
lluny de qualsevol perill o influència. 
Comprenia tot el que em calia com-
prendre per poder actuar, viure, 
ser”. Si no podia guanyar les discus-
sions amb la mare sobre l’amor i la 
vida que han de portar les dones, si 
no podia entendre’s amb cap dels 
homes amb qui establia relacions (i 
n’eren molts!), si més no se sentiria 
completa i lliure mentre escrivia. 

Les inseguretats creixen 
Si Vincles ferotges és devastadora-
ment il·luminador, La dona singular 
i la ciutat és sofisticadament trist i vi-
tal alhora. Han passat trenta anys i 
Gornick escriu amb més precisió, 
subtilesa i mala bava. És una altra do-

na: a més dels records del passat que 
entren com cops de puny, apareixen 
reflexions sobre el model femení a Re-
trat d’una dama de Henry James i 
Middlemarch de George Eliot, o sobre 
la idoneïtat d’escoltar Beethoven i 
Mozart mentre s’és una comunista 
del Bronx que anhela la revolució. Vi-
vian ha anat a la Universitat i s’ha con-
vertit en una intel·lectual. Ara l’inter-
locutor de les seves converses és el Le-
onard, un amic gai amb qui compar-
teix la visió negativa de la vida i d’ells 
mateixos (l’ombra de la mare depres-
siva és allargada): són fracassats i no 
han viscut la vida que volien viure pe-
rò, tot i això, passegen i conversen un 
cop per setmana com si els anés la vi-
da en cada frase. I canten odes d’amor 
a la ciutat dels gratacels: mai no en-
tendreu millor quina companyia fa 
una ciutat quan s’hi s’està sol. Gornick 
és prou intel·ligent per reconèixer 
que, amb l’edat, només ha fet que aug-
mentar les inseguretats i disminuir 
les certeses, perquè viure és contra-
dir-se constantment: en el moment 
en què una dona es traeix a si matei-
xa és quan “es converteix en la perso-
nificació viva de l’escletxa que hi ha 
entre la teoria i la pràctica, l’espai en 
què tantes de nosaltres hem anat a pa-
rar, una vegada i una altra”.  

L’escriptura de Gornick és un pro-
digi: una combinació perfecta de to, 
veu, estil i contingut, on cap dels qua-
tre elements pesa ni un gram més 
que l’altre. Textos fragmentaris i 
aparentment inconnexos que fan 
salts entre passat i present com ho 
fa la nostra memòria: un detall que 
ens crida l’atenció mentre caminem 
il·lumina un pensament profund 
sense haver-lo d’explicar. El lector de 
Gornick ha de ser, només, tan curi-
ós i intuïtiu com ella i obtindrà una 
recompensa inoblidable.✒

L’ESCRIP-
TURA DE 
GORNICK ÉS 
UN PRODIGI: 
UNA COMBI-
NACIÓ 
PERFECTA 
DE TO, VEU, 
ESTIL I 
CONTINGUT, 
ON CAP DELS 
QUATRE 
ELEMENTS 
PESA NI UN 
GRAM MÉS 
QUE L’ALTRE

MARINA 
ESPASA

VINCLES 
FEROTGES / 
LA DONA 
SINGULAR  
I LA CIUTAT 
VIVIAN GORNICK 
L’ALTRA / SEXTO 
PISO 
TRADUCCIÓ DE 
JOSEFINA CABALL 
332 PÀG. / 20,90 €

 MITCHELL BACH / L’ALTRA 

Clarissa, nascuda 
a Galítzia, als con-
fins de l’Imperi 
Austrohongarès, 
és filla d’un tinent 
coronel. Educada 
en un convent, la 

retirada forçada del pare –un teòric 
militar obsessionat amb les estadísti-
ques– l’obliga a prendre tota sola les 
regnes del destí. Secretària del doctor 
Silberstein –un neuròleg jueu que, a 
diferència del seu col·lega Freud, pre-
tén allunyar els pacients de la font 
d’intranquil·litat, mentre estudia la 
neurosi dels pobles–, Clarissa és una 
jove discreta, tímida i treballadora 
eficaç. “La seva presència a penes es 
nota i potser vostè mateixa tampoc la 
nota prou”, li assenyala el seu mentor. 
És ell mateix qui el juny del 1914 l’en-

La tragèdia austrohongaresa
via a un congrés internacional a Lu-
cerna, on coneix Léonard, un jove 
professor francès, socialista desenga-
nyat amb la política de París i idealis-
ta convençut de la força dels “anò-
nims, aquests que no tenen altre inte-
rès que viure en pau i tranquil·litat”. 
La notícia de l’assassinat de l’hereu 
austríac pertorba la concòrdia dels 
congressistes, però mentre les po-
tències inicien la mobilitza-
ció, els dos joves viuen el 
seu amor aliens a tot i 
lliurement per la neu-
tral Suïssa i el nord 
d’Itàlia. Però el conflic-
te es fa present i un vo-
lum de Montaigne amb 
la data “1 d’agost de 1914” 
–dia de l’inici de la conflagra-
ció mundial– és la penyora d’amor de 

mordiment de les seves pròpies con-
tradiccions, quan amb l’esclat de la 
guerra va sucumbir a l’excitació patri-
òtica, escrivint articles abrandats i 
trencant relacions amb els seus amics 
francesos –tal com es posava de mani-
fest al volum El món de 1914 (Ela Gemi-
nada, 2014)–, abans d’abraçar el paci-
fisme de què faria gala durant la resta 
de la seva vida. Exiliat d’un continent 
que creia perdut i sotmès irremeiable-
ment al nazisme, no és estrany que 
Zweig condensés en aquesta novel·la 
inacabada l’impacte inoblidable que 
eliminà totalment el miratge austro-
hongarès. De la guerra, Silberstein as-
segurava que “o ara neix Europa o tot 
està perdut”. Evidentment, l’any 1942 
l’autor de Clarissa, amb l’única compa-
nyia del seu estimat Montaigne, ho 
considerava tot perdut.✒
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Léonard a Clarissa. Però no l’única: de 
tornada a Viena i exercint d’inferme-
ra de guerra, la noia descobrirà que es-
tà embarassada de qui ara lluita com a 
enemic. Mentre el carnatge s’abat so-
bre Europa, decidirà tenir aquest fill 
en una decisió que la convertirà en 
una altra dona. 

La Gran Guerra també va marcar 
profundament Stefan Zweig. Va ser el 

final de l’edat d’or vienesa recre-
ada al seu llibre El món d’ahir, 

l’esquinçament de la seva 
confiança en els valors su-
prems de la literatura i la 
cultura, el motor de la nos-
tàlgia impossible per aquell 

vell Imperi Austrohongarès 
perdut –la mateixa enyorança 

que sentia un seu bon amic, el tam-
bé jueu Josep Roth– i, alhora, el re-


