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Els clàssics
Jo diria que la paraula clàssics, emprada per 

designar els grans autors de l’antiguitat, va 
ser un invent força tardà, segurament del 

temps del Renaixement humanístic. L’Edat 
Mitjana no el feia servir, entre altres raons, per-
què la major part dels autors antics van quedar 
mig oblidats o oblidats del tot: el grec va dei-
xar de parlar-se a l’Imperi Romà després de la 
seva caiguda, i només es va conservar a l’Impe-
ri d’Orient; i el llatí només es va mantenir, des-
prés que van emergir les llengües neollatines 
–com el català–, entre les classes eclesiàsti-
ques, els notaris i els escrivans. 

Els humanistes del Renaixement, en conèi-
xer els textos antics grecs i llatins –en molts ca-
sos gràcies a traduccions– i adonar-se de la se-
va grandesa, van començar a emprar una pa-
raula que, en principi, remetia a les classes so-
cials de Roma: “els clàssics”, classicus, ho eren 
els ciutadans de primera categoria –sobretot 
els eqüestres i els senadors–; la resta ho eren de 
segona, o eren lliberts, esclaus o forasters (me-
tecs). Per això, qualsevol autor dels segles XIV 
(Petrarca) a XVIII (Voltaire, Goethe, Diderot), 
i encara fins ben entrat el XIX, parlava dels 
“clàssics” per referir-se als autors de l’antigor 
grega, llatina i paleocristiana, i res més. 

Però vet aquí que l’amic Xavier Lloveras, 
l’amo de Llibres del Mirall, m’envia un correu 
amb un catàleg de “clàssics”. “Home –diu 
hom saltant de goig a la cadira–, ara veurem 
què hi ha d’Homer, de Virgili, de Terenci i 
d’Agustí d’Hipona”. El catàleg inclou aquests 
autors –o similars–, però, de sobte, presenta 
a la llista obres de Chateaubriand, Bossuet, 
Montaigne –a Catalunya sempre s’havia lle-
git molt en francès–, Eiximenis, Keats, Sha-
kespeare, Rilke, Thomas Mann... i Josep Pla! 
Què ha passat? ¿És que s’ha eixamplat el con-
cepte de clàssics, terme que fins ara només es-

queia als llibres que publica la col·lecció Ber-
nat Metge? Doncs sí. 

Atesa la manca de cultura historicoliterària 
de la major part de la població, avui resulten 
tan clàssics Polibi com Pierre Vilar, Menandre 
com Moratín, Ovidi com Rilke. Per entendre 
alguna cosa dels autors anteriors a la nostra vi-
da, cal haver-se preparat, cal haver estudiat, 
poc o molt, la història que els va voltar, la tra-
dició literària a la qual van pertànyer, potser 
fins i tot les circumstàncies de les vides llurs. 

Com que molts autors del segle XX també són 
considerats clàssics –Proust i Joyce!– i com que 
el segle XXI ja ho és només dels postmoderns, 
resultarà, i resulta, que el llarg període de la mo-
dernitat –des de la Il·lustració fins a mitjan segle 
XX– ha quedat com desdibuixat o esborrat del 
mapa. Ara ja tot és clàssic; només és modern el 
que és de fa un any, o fa només quinze dies. Pro-
blemes del nostre saeculum. Desaparició del 
vast horitzó de la història.✒
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L’única línia divisòria 
de l’univers

La capa que no es 
desglaça mai i ens 
protegeix del món 
Tinc un refredat que no afluixa i em 
regalo un dia de llit, a veure si em 
serveix per domesticar els mocs i la 
tos i el mal de cap i de tot. Tampoc 
farà miracles, el llit, però en fi. A fo-
ra cau neu o aiguaneu i agafo la no-
vel·la Permagel, d’Eva Baltasar, que 
sortirà a la venda el 7 de març amb el 
segell de Club Editor. 

El permagel podria ser un nou es-
malt d’ungles, però és una capa de 
sòl que no es desglaça mai. És tam-
bé la capa protectora que recobreix 
la narradora de l’obra, una dona que 
viu en un límit, a frec del no-res, i 
que intenta trobar el seu lloc dins 
d’aquest límit. Té temptacions 
(il·lusions?) suïcides i desitja altres 
dones. El sexe l’allunya de la mort 
però no l’atansa a la vida. Diu que 
menteix de forma compulsiva, però 
sona terriblement honesta. 

L’art de deixar-se 
viure sense oposar 
resistència 
 
Permagel es llegeix d’un glop. Vol 
ser el primer volum d’una trilogia 
que continuarà amb els llibres Boul-
der i Mamut. Eva Baltasar (Barcelo-
na, 1978) havia publicat fins ara una 
desena de poemaris. Té una prosa 
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àgil, que enrampa, i una mirada prò-
pia, crua i lúcida. Que convenç. 

La novel·la ve encapçalada per 
una sentència de Thomas Bern-
hard: “Néixer és una desgràcia, de-
ia, i mentre vivim prosseguim 
aquesta desgràcia”. I en un moment 
del llibre trobem el que podria ser el 
secret d’una existència plàcida: 
“Només havia de deixar-me viure, 
sense oposar resistència, com faria 
un branquilló corcat baixant pel riu, 
amb cap més pretensió que lliscar 
acceptant cada canvi de direcció, as-
sumint el desgast”. 

Durant una època que ella recor-
da com la millor de la seva vida, la 
narradora no fa res més que passar-
se el dia al sofà llegint. I qui de nos-
altres no ha aspirat mai a passar-se 
la vida al sofà llegint? Avui el refre-
dat que m’impedeix respirar em 
serveix d’excusa per imitar l’heroï-
na de Permagel durant aquells tres 
anys gloriosos, i admeto que no em 
faria res allargar la marató lectora 
quan ja no depengui del Vicks Vapo-
Rub. Llegir i deixar-se viure: no 
sembla pas un mal pla. Ves que no 
sigui l’únic pla possible. 

El pare masclista i 
agressiu que es va 
convertir en dona 
 
El segon llibre del meu dia-sense-
sortir-de-casa-per-covar-el-refre-
dat és una investigació sobre el gè-

nere i la identitat (més ben dit, les 
identitats) a partir d’un cas perso-
nal interessantíssim: el pare de l’es-
criptora i periodista novaiorquesa 
Susan Faludi –que ella recordava 
com un home masclista i agressiu, 
amb el qual havia perdut el contac-
te– es va sotmetre als setanta-sis 
anys a una operació de canvi de se-
xe. Aquesta notícia va empènyer la 
periodista a viatjar a Budapest per 
descobrir qui era realment la perso-
na enigmàtica i en reinvenció cons-
tant que havia passat a dir-se Stéfa-
nie. El resultat de tot plegat el plas-
ma Susan Faludi en el llibre A la 
cambra fosca, publicat per Edicions 
del Periscopi amb una traducció de 
Josep Alemany. 

Faludi planteja preguntes apas-
sionants. Pot una nova identitat no 
sols redimir, sinó també suprimir la 
seva predecessora? Som el que vo-
lem ser o estem determinats fatal-
ment per l’herència i la cultura i tal? 
La identitat és el que triem o allò de 
què no podem escapar? 

Al final del volum, davant del ca-
dàver del pare amb cos de dona, 
l’autora conclou: “A l’univers hi ha 
una sola línia divisòria, un sol sis-
tema binari: la vida i la mort. O som 
vius o no ho som. Totes les altres co-
ses són dúctils i mal·leables”. 
Aquest pensament de Faludi em re-
torna a una frase de Permagel que 
m’ha remogut més que uns quants 
esternuts en sèrie: “Avui he sabut 
que la mort és transferible”.✒
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Som les paraules que llegim? Els cossos que desitgem? Els suïcidis 
que tramem? Som els qui érem en néixer o els qui serem en morir?


