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Lectors i 
escriptors 
En les últimes enquestes, el nombre 
de lectors no augmenta especial-
ment. I el de compradors, encara 
menys. Ningú comenta, però, el 
creixement espectacular del d’es-
criptors. Aviat s’arribarà al punt crí-
tic en què hi haurà més gent que es-
criu que gent que llegeix. És un ab-
surd? Per què hauria de ser-ho? Les 
escoles d’escriptura tenen més èxit 
que mai. Una munió de persones, 
amb la millor voluntat del món, es-
tà disposada a pagar cursos que els 
ajudin en la seva vocació. D’altres, 
directament, publiquen a internet. 
Un pot tenir un blog personal i pu-
blicar-hi un relat curt cada setmana. 
Al cap de l’any tindria quaranta-vuit 
relats publicats. Vet aquí un escrip-
tor, sens dubte. ¿Aquest és el signe 
dels temps? És obvi, per raons esta-
dístiques, que moltes d’aquestes 
persones que escriuen, no llegeixen. 
Un servidor observa el fenomen no 
pas des de la preocupació personal 
–està acostumat a córrer totes les 
curses des de sempre amb el més 
gran dels respectes pels adversaris– 
sinó des de la sorpresa i l’admiració. 
Molt més quan, a casa nostra, en la 
proporció corresponent, aquests es-
criptors decideixen triar la llengua 
catalana com a mitjà d’expressió. És 
a dir, llances a les tèrboles aigües 
d’internet els teus escrits en una 
llengua minoritària i, segons les úl-
times disposicions governamentals 
espanyoles aprofitant l’aplicació de 
l’article 155, aviat de nou minoritza-
da. És entendridor. 

Escriure per no morir 
A part, òbviament, hi ha les opcions 
professionals, les de les editorials, 
grans i petites, que cada any publi-
quen un nombre important de pri-
meres novel·les. Aquesta necessitat 
d’escriure –repeteixo, respectable– 
no crec que sigui inexplicable. Avi-
at apareixerà algú intentant expli-
car-la. I des d’aquí, des dels anys de-
dicats a inventar històries, crear 
personatges i donar-ho a la gent, in-
tueixo un anhel intuïtiu de retorn a 
la simplicitat i, sobretot, a la priva-
citat. Ja sabem que la llibertat no 
existeix. Mentre no ens col·loquin 
un xip al cervell, ara per ara, hi man-
tenim un raconet que encara és nos-
tre. És petit, la resta ja està colonit-
zada. Escriure, encara que sigui un 
diari, per a moltes persones esde-
vindrà l’últim reducte d’humanitat. 
És el que li passa al dissortat prota-
gonista de 1984, l’horror distòpic 
d’Orwell. I la literatura? Ah, messi-
eurs, dames, és que ho volem tot!✒
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Julià Guillamon es-
criu un recull d’ar-

ticles per a la seva do-
na, Cristina, després 
que patís un ictus i pas-
sés una temporada de-
batent-se entre la vida 
i la mort. Travessar la 
riera inclou textos pu-
blicats a La Vanguar-
dia en què l’escriptor 
recorda els difícils mo-
ments que han viscut.

Travessar  
la riera 
JULIÀ GUILLAMON 
Comanegra
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És ben sabut que a 
Vladimir Nabo-
kov (1899-1977), 
un dels màxims 
referents de les li-
teratures russa i 
anglosaxona, no li 

agradava improvisar. No volia ser in-
exacte ni escrivint ni parlant. En les 
poques entrevistes filmades a què va 
accedir participar no contesta a les 
preguntes espontàniament, sinó que 
llegeix les respostes preparades an-
teriorment. Només a l’audiovisual 
del museu que porta el seu nom, a 
Sant Petersburg, hi he vist un Nabo-
kov un xic nerviós que explica, sen-
se mirar cap paper, que des de petit 
associava cada lletra amb un color 
determinat. En casar-se va descobrir 
que la seva dona també tenia una vi-
sió cromàtica de l’alfabet, i quan va 
néixer el seu fill, va resultar que ell 
també. Un dia tots tres van fer una 
taula de correspondències i van veu-
re que una lletra concreta, que per al 
pare era vermella i per a la mare blan-

En Sebastian  
Knight no hi és

ca, als ulls del fill era de color rosa. 
Nabokov ho relata amb un to tan 
emocionat que t’acabes creient 
aquest miracle genètic, i la força de 
suggestió immensa que tenen les se-
ves millors novel·les és d’una natura-
lesa similar. Les menys reeixides, en 
canvi, creen el mateix efecte que les 
entrevistes premeditades: malgrat 
un gran virtuosisme lingüístic i els 
girs més magistrals de la imaginació, 
emanen una certa fredor d’artifici.  

Em temo que La veritable vida 
d’en Sebastian Knight (1941), la pri-
mera novel·la que l’autor va escriu-
re en anglès, és d’aquesta segona ca-
tegoria. A primer cop d’ull, l’argu-
ment ho té tot per ser apassionant. 
El narrador, designat només amb la 
inicial V., vol escriure la biografia del 
seu germanastre mort, un escriptor 
anglès d’origen rus, a qui en realitat 
havia tractat poc, tot i ser un admi-
rador incondicional dels seus llibres. 
Després de parlar amb diverses per-
sones que coneixien millor en Se-
bastian Knight (anagrama de Knight 

is absent, un dels jocs preferits de 
l’autor), V. s’adona que la vida del 
seu germanastre és un trenca-
closques en què hi ha una peça fa-
tídica: una misteriosa senyora 
russa, el seu últim amor, i deci-
deix trobar-la sense saber ni com 
es diu. Mentrestant, per convèn-
cer el lector que el seu germanas-
tre era un geni, el narrador parla 
de les seves novel·les i en cita al-
guns fragments. Però es tracta 
d’unes construccions narratives 
tan forçades i d’unes frases tan 
pretensioses que és impossible 
compartir l’entusiasme del biò-
graf. Com ara això: “Com que el 
significat de totes les coses irradi-
ava de la seva forma, moltes coses 
i esdeveniments que semblaven 
d’una importància extrema s’en-
congien no fins a la insignifican-
ça, sinó fins a la mateixa mida que 
havien assolit altres idees i esde-
veniments la importància dels 
quals fins ara havia estat negada”. 
¿De debò que són un bon aval, 
aquestes paraules? En tot cas, ens 
diuen tan poc d’en Sebastian 
Knight com la resta del llibre, i no 
acabem de saber si ens l’hauríem 
de prendre com un personatge re-
al o com una invenció malaltissa 
de V., el narrador. 

Un personatge espectral 
La novel·la anterior de Nabokov, 
l’última que va escriure en rus, 
Dar, que en castellà s’ha traduït 
com La dádiva (Anagrama, 2006) 
i en català de moment no exis-
teix, també gira al voltant de la 
creació difícil i absorbent d’una 
biografia. En aquest cas, el biò-
graf és un jove poeta rus que viu a 
Berlín (més pròxim a Nabokov 
que cap altre dels seus personat-
ges), i el biografiat, Nikolai Txer-
nixevski (1828-1889), filòsof so-
cialista i revolucionari. La bio-
grafia, escrita amb un estil meti-
culosament elaborat i un to de 
burla intermitent, a mig camí en-
tre la crònica i la caricatura, ocu-
pa el penúltim capítol del llibre i 
sembla que hauria de ser el seu 
punt més alt. Però en el fons és 
només una excusa per mostrar 
un escriptor que se submergeix 
en el seu treball, i quan l’acaba es-
tà a punt de tornar-se cec i sord 
per sempre al món que l’envolta. 
Per sort, el món se n’apiada i li 
ofereix un vincle poderós: una re-
lació d’amor amb una dona, una 
història narrada amb un lirisme 
sublim i una escalfor que haurien 
fet d’en Sebastian Knight alguna 
cosa més que un espectre.✒
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Edward Powell viu a 
Gal·les a la casa fa-

miliar amb la seva tia, 
usufructuària de la seva 
herència. Oprimit per 
l’hostil convivència amb 
ella decideix buscar la 
manera de desfer-se’n. 
En un diari escriu la se-
va idea d’un crim perfec-
te per matar-la, no dei-
xar rastre i quedar-se 
amb tots els diners.

El asesinato 
de mi tía 
RICHARD HULL 
Alba

FICCIÓ

La jove francesa Éléa 
desapareix de casa 

un dia abans dels atemp-
tats jihadistes a la re-
vista Charlie Hebdo. Dos 
dies més tard, els seus 
pares descobreixen que 
l’Éléa és a Síria, fent la ji-
had per “poder-los sal-
var a tots”. Émilie 
Frèche aprofundeix en 
les arrels del recluta-
ment de mujahidins. 

Jo us salvaré 
a tots 
ÉMILIE FRÈCHE 
Trànsit
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