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Gérard Genette

El crític literari i estudiós de la narració 
Gérard Genette va morir a París la set-
mana passada, carregat d’anys i de sa-

viesa. Va dedicar la seva llarga vida a l’estudi 
de fenòmens literaris poc estudiats pels seus 
contemporanis, més propis dels estudis de re-
tòrica i de gramàtica de la narració d’altres 
moments en la història de les lletres france-
ses, al temps del classicisme sobretot. 

Va ser professor meu a l’École Pratique des 
Hautes Études l’any 1974, després d’haver 
cursat jo dos anys d’estudi a la Universitat Go-
ethe, de Frankfurt am Main, amb els deixe-
bles, o les restes, de l’Escola de Frankfurt. Ai-
xò em va donar una formació en matèria 
d’història de les idees i d’estudi de la cultura 
que no s’avenia gaire amb les tendències for-
malistes que cap a aquells mateixos anys im-
peraven a les universitats i instituts de recer-
ca de París. Llavors encara vivia Roland Bar-
thes, Julia Kristeva es convertia en l’spiritus 
movens de tot el moviment semiològic, i Tzve-
tan Todorov (un maleducat, a diferència de 
Genette, que era molt senyor), entre d’altres, 
constituïen una guàrdia de corps que, de la mà 
de Mikhaïl Bakhtin i dels lingüistes estructu-
ralistes, frenaven a tot el territori francès la 
influència de la sociologia literària: Robert 
Escarpit va ser un dels pocs que s’hi va man-
tenir ferm. Després, amb els anys, hem vist 
que no tothom va quedar tocat per les modes 
semiòtiques i estructuralistes, com s’ha com-
provat en l’obra de Marc Fumaroli –que no 
era respectat als anys 1970–, Antoine Com-
pagnon i d’altres. 

Pensant-hi mirant enrere i amb macros-
copi, ara es pot entendre perfectament què 
és el que va succeir en aquells anys. De fet, 
a causa de les revoltes del 1968, París podia 
haver enfilat el camí de la crítica sociològi-
ca i d’altres corrents crítics que ja he esmen-
tat. Però no va ser així: Genette, per exem-
ple, es va moure per sempre més en el camp 
de la neoretòrica –impulsant una pseudoci-
ència que Todorov va anomenar “narrato-
logia”–, mentre que els seus col·legues de 
l’École Pratique i els seus amics –Barthes, 
Sollers, Kristeva, etcètera– entraven de ple 
en la semiòtica, per un costat, i en la fideli-
tat al maoisme, no se sap exactament amb 
quines raons després de la purga de Mao 
contra els intel·lectuals xinesos. Aquests te-
nien la seva revista, Tel Quel –un deute en-
vers Valéry que mai no van reconèixer–, i 
Genette i el Todorov d’aquells anys –perquè 
després es va mudar a l’antropologia i la crí-
tica política– van fundar la revista Poétique, 
quinta essència del formalisme retòric que 
ja he dit. 

Sempre em va fer l’efecte que, a part 
d’aquestes consideracions, el que traspuaven 
els diferents formalismes en matèria de críti-
ca literària que va assotar París durant uns 
vint anys era una lluita sonora de l’hegemo-
nia intel·lectual de França contra la tradició 
crítica dels alemanys: només cal pensar que 
Walter Benjamin no va ser traduït al francès, 
per Maurice de Gandillac, fins al final dels 
anys 1960. Hi ha mètodes diferents de críti-
ca literària, al món, però hom acaba desco-
brint-hi sempre determinades afinitats po-
lítiques i ideològiques.!

El sentit de resistir 

Un gest tendre de 
comiat que és un adeu 
per sempre 
El Jim, un home de trenta-dos anys 
que hauria pogut passar per un de 
vint, convenç la seva dona perquè 
surti a comprar abans que es faci 
fosc. Tanca la porta amb “un gest 
tendre de comiat” i ho prepara tot 
per suïcidar-se. “Abans d’una hora 
tornaria a posar el cap a l’espatlla de 
la mare. O no? Hi havia moments en 
què la fe li desapareixia de sota els 
peus com una trampa oberta”. 

Abans d’una hora el gas fa l’efec-
te desitjat i l’Annie passa a ser una 
vídua, embarassada d’una filla que 
ha d’arribar a l’estiu. Així arrenca 
L’hora novena, una novel·la d’Alice 
McDermott que ha publicat Minús-
cula (amb traducció de Marta Her-
nández i Zahara Méndez) i que estic 
assaborint amb ganes de fer-la me-
va i de fer-la durar. Una novel·la an-
terior de la mateixa autora, Algú, 
també a Minúscula, em va enamo-
rar tant que he agafat aquesta amb 
les expectatives als núvols. 

El Jim se suïcida dues setmanes 
després que l’hagin fet fora de la fei-
na. Motius? “L’amor no era el pro-
blema. Els diners, més probable-
ment. L’alcohol. La bogeria. El dia 
i hora mateixos: última hora de la 
tarda a la primeria de febrer. ¿Que 
hi havia un moment de l’any més 
adequat per a la desesperació?” 

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

Les pitjors situacions 
són suportables si hi 
ha un futur amb llum 
 
Durant la vetlla del Jim, una mon-
ja pensa en la lògica de la redempció 
i conclou que aquí no es pot dema-
nar justícia, perquè la mort ha estat 
un capritx, una tria. “El Jim no ha-
via patit la indignitat de l’infortuni. 
No havia agafat una grip ni havia 
baixat de la vorera en un mal mo-
ment, el pilot no se li havia apagat ni 
els anys l’havien anat desgastant. 
No havia hagut d’aguantar cap greu-
ge que Déu hagués d’esmenar. Cap 
desventura. Cap malaltia. Cap nai-
xement desafortunat. Se li havia do-
nat la vida i ell l’havia llençat per la 
finestra”. 

Ho va dir Nietzsche: qui té un 
perquè per viure és capaç de supor-
tar gairebé qualsevol com. Així, en 
les circumstàncies inhumanes dels 
camps de concentració, només els 
que aconseguien trobar un sentit a 
la vida podien sobreviure. Per als 
que ja no n’esperaven res, el suïci-
di semblava l’opció més assenyada. 

Potser tampoc es tracta d’esperar 
alguna cosa de la vida. O no ben bé. 
Com va deixar escrit Viktor E. 
Frankl a L’home a la recerca de sen-
tit (Edicions 62, traducció de Fran-
cesca Martínez), “hem d’aprendre 
i hem d’ensenyar a les persones des-
esperades que el sentit de la vida en 
cap cas no depèn d’allò que encara 

esperem de la vida, sinó més aviat, 
i de manera exclusiva, d’allò que la 
vida espera de nosaltres”. 

Saber que som 
mortals ens sol portar 
a no voler morir 
 
El neuròleg i psiquiatre Viktor E. 
Frankl (Viena, 1905-1997), que va 
patir de primera mà l’infern dels 
camps nazis, posava l’exemple de 
dos interns que havien manifestat la 
intenció de suïcidar-se. “En els dos 
casos va ser útil demostrar-los que la 
vida esperava alguna cosa d’ells,  que 
hi havia alguna cosa en aquesta vida, 
en el futur, que els esperava. En efec-
te, va resultar que a un d’aquells ho-
mes l’esperava una persona: el seu 
fill, al qual l’unia un amor idolàtric. 
A l’altre, no l’esperava cap persona, 
sinó una cosa: la seva obra! Aquell 
home era un científic que havia pu-
blicat una col·lecció no acabada de 
llibres sobre un determinat tema 
que esperava ser completada”. 

Si no s’apodera de nosaltres la 
idea de llençar finestra avall l’úni-
ca vida que tenim, la consciència de 
finitud ens sol menar cap a la resis-
tència. “El mortal vol resistir, enca-
ra que sigui provisionalment”, es-
criu Josep Maria Esquirol a l’assaig 
La resistència íntima (Quaderns 
Crema). I també: “Viure és sobre-
viure; sobreviure no és un derivat de 
viure, sinó a l’inrevés”.!
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Que la vida valgui la pena no depèn tant de què 
n’esperem com d’allò que la vida espera de nosaltres


