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Fa gairebé 40 
anys, Manuel de 
Pedrolo (1918-
1990) tallava el 
bacallà. Era a la 
primeria dels 80, 
una època seva de 

gran productivitat. Va ser el primer 
escriptor a qui vaig entrevistar, quan 
jo devia tenir catorze anys, per a la 
revista de la meva escola. Llavors Pe-
drolo era una icona: de la literatura 
catalana, esclar. Però, tant com això, 
del compromís polític al país: mar-
xista i independentista, en el seu cas. 

Però les coses es van tòrcer de cop, 
i jo sospito que, en aquest sentit, hi va 
tenir una relativa influència l’assaig 
El malentès del noucentisme, de Xa-
vier Pericay i Ferran Toutain. El lli-
bre carregava contra determinats 
traductors pel seu model de llengua, 
que consideraven caduc i no gens re-
comanable. Pedrolo hi apareixia re-
presentat d’una manera molt nega-
tiva. No era l’únic traductor tractat 
amb severitat pels dos censors, que 
gastaven aquell to d’infal·lible arro-
gància tan propi de la joventut. (Més 

El Pedrolo existencialista
tard, Toutain ha publicat obres valu-
oses.) Però a mi aquells judicis, poc 
o molt, em van condicionar. I vaig 
deixar de llegir Pedrolo. Fins i tot el 
narrador. Em fa l’efecte que més d’un 
lector subscriuria això que dic. Altra-
ment, ¿com s’explica que un autor 
tan prolífic i llegit, d’obra tan diversa 
–desigual, certament–, hagi patit un 
purgatori tan llarg? Per sort, la cele-
bració del centenari del seu naixe-
ment ha servit per recuperar algunes 
de les seves obres més interessants 
(com la que presento) o fins per do-
nar a la llum alguna joia rutilant com 
les líriques memòries d’Infant dels 
grans (Comanegra, 2018). 

Pocs atributs i moltes amants 
Perquè ha mort una noia és la histò-
ria de Domènec Figueres, home 
d’existència més aviat anodina. Llui-
tarà al bàndol republicà. De jove, ha-
via compartit idees revolucionàries 
amb tres amics. Però es reintegrarà a 
la vida barcelonina, i, a poc a poc, grà-
cies a la seva constància indefallent, 
va convertint-se en un publicista de 
cert renom. Home sense atributs, ha 

desperta en Domènec i el que presen-
ten aquestes joves és notori. La que 
vas veient que no se sent prou atre-
ta pels homes, la que anteposa el 
compromís polític a la intimitat o a la 
vida de família...: “Hi ha una cosa que 
no puc suportar: el sentiment del 
meu propi benestar quan els altres, 

tants d’altres!, encara no han 
pogut trobar el seu”. 

La novel·la funcio-
na com un calidosco-

pi, en què la figura 
del protagonista va 
agafant gruix pàgi-
na rere pàgina. Hi 
ha, però, alguns ca-
pítols del comen-

çament que no aca-
bes de saber on volen 

anar, personatges que 
apareixen i no tornen a 

sortir més. Pedrolo demostra 
que és un narrador competent. I en 
l’estil d’aquest títol no hi ha els ex-
cessos ni les mancances que denun-
ciaven aquells dos assagistes que de-
ia més amunt (ni àdhucs ni llurs, per 
entendre’ns).!
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ofegat la seva veu crítica, la conscièn-
cia fonda, i s’ha anat adaptant al me-
di. Això li ha comportat certes tensi-
ons amb una de les seves amants, per 
exemple. Perquè Figueres és un ho-
me amb un do natural per atreure les 
dones, per bé que, a la vegada, es re-
vela incapaç de mantenir l’amor de 
cap d’elles. 

Un conte demolidor 
de John Cheever ens 
presenta una dona 
misteriosa i làngui-
da, a qui se li van 
morint tots els 
promesos i marits. 
El lector va desco-
brint que, en reali-
tat, la trista figura de 
la dona es correspon 
amb la de la mort. En 
Domènec no arriba a 
aquests extrems. Però la seva 
obcecació sovint el fa un home de 
tracte difícil, aspre. No gens adapta-
ble. L’aspecte més atractiu de la no-
vel·la és el ventall de personatges fe-
menins: Lluïsa, Marina, Maria Tere-
sa... El contrast entre l’interès que 

Un dels plats 
forts de la vida in-
tel·lectual a Har-
vard són les con-
ferències Charles 
Eliot Norton, que 
any rere any con-

viden el bo i millor de les arts mun-
dials –hi han passat músics com 
Ígor Stravinski, escriptors com Jor-
ge Luis Borges i pintors com Frank 
Stella– perquè reflexionin sobre la 
poesia en un sentit ampli. El 2016, la 
convidada va ser la premi Nobel To-
ni Morrison, la quarta dona en gai-
rebé 100 anys de dissertacions i la 
segona persona afroamericana, que 
va dedicar el seu sextet de conferèn-
cies a la raça i l’alteritat en la litera-

L’esperança de la ficció
tura, publicades ara amb el títol de 
L’origen dels altres. 

L’obra de Toni Morrison (Lorain, 
1931) ha estat sempre lligada a la ra-
ça, per presència o per absència. En 
novel·les com Una benedicció 
(2008) i La nit de les criatures (2015) 
–totes dues disponibles en català a 
Amsterdam– ha parlat de la supe-
rioritat racial, de l’autoodi de raça i 
dels perills del colorisme, però tam-
bé ha construït llibres en què la ra-
ça, que segons la historiadora Nell 
Painter “és una idea, no un fet”, des-
apareixia. Ella mateixa explica que 
Paradís (1997) funcionava com una 
distopia invertida, on “frisava per 
ridiculitzar i alhora dramatitzar 
exageradament la raça”, subrat-
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llant, esperava, fins a quin punt era 
un constructe variable i insignifi-
cant. “De fet, què en sabem, d’un 
personatge, un cop en sabem la ra-
ça? Alguna cosa més?” 

No hem d’abaixar la guàrdia 
A les seves dissertacions, traduïdes 
al català per Ferran Ràfols Gesa, To-
ni Morrison utilitza exemples de 
novel·les i relats de Flannery 
O’Connor, William Faulkner i Er-
nest Hemingway per fer un recorre-
gut per les diferents formes que el 
racisme ha tingut en la literatura, 
que sovint ha exercit de normalitza-
dora de l’esclavitud i la discrimina-
ció, perquè si alguna certesa té Mor-
rison és que ningú neix racista, el ra-

cisme s’ensenya i s’educa, també a 
través dels llibres.  

Per què hi ha persones racistes? 
En una de les lliçons, Morrison parla 
de la “necessitat social i psicològica 
de disposar d’un estrany, d’un altre 
que permeti definir el jo que en que-
da a fora”. Per això les multituds 
s’acarnissen amb els solitaris. I d’on 
pot venir, aquesta por pels diferents? 
L’escriptora creu que els estranys se-
rien la temptació, perquè ens convi-
darien a qüestionar les nostres vides 
i a alterar-les: “Els estranys no exis-
teixen, l’única cosa que hi ha són ver-
sions de nosaltres, moltes de les 
quals no hem assumit i que ens ins-
piren un desig de protecció”. 

Tal com destaca al pròleg del re-
cull Ta-Nehisi Coates –probable-
ment un dels hereus intel·lectuals 
de la premi Nobel–, aquestes sis lli-
çons sobre el racisme, pensades 
pocs mesos abans de la victòria de 
Donald Trump, estan escrites des 
de l’esperança, però també com un 
toc d’atenció per no abaixar la guàr-
dia en un moment en què el movi-
ment Black Lives Matter coincidia 
amb l’auge del supremacisme blanc. 
Però el que explica Morrison és per-
fectament extrapolable a les pors 
que generen els refugiats en grans 
capes de la població europea. De fet, 
el recull de les diverses teories racis-
tes paracientífiques o la descripció 
dels linxaments patits pels negres 
des de l’abolició de l’esclavitud so-
nen exactament igual que les perse-
cucions que el poble jueu ha patit 
durant segles, o la manera com els 
xenòfobs nostrats demonitzen la 
immigració.  

El panorama no convidaria a 
l’optimisme, però Morrison es mos-
tra esperançada en les possibilitats 
de la ficció narrativa, que tal com ha 
perpetuat durant segles el racisme 
estructural, també ens pot donar 
l’oportunitat “de ser i convertir-nos 
en l’altre”. I així la literatura, que ha 
format part del problema, es con-
vertiria en una part inseparable de 
la solució.!
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