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Hi ha una ten-
dència en les lle-
tres actuals a 
considerar la lite-
ratura com si fos 
una mena de reli-
gió davant la qual 

s’han de postrar tots els lletraferits, 
cecs de devoció. Una gran part de la 
literatura més ben considerada en 
castellà parla d’escriptors, d’autors 
que es van suïcidar, o deixaren d’es-
criure, o es perderen en qualque 
ciutat estrangera, o emprengueren 
qualque empresa homèrica o sim-
plement absurda. Com si la realitat, 
massa complexa, s’hagués tornat 
d’una talla inabastable, s’abaixa el 
cap i és allà: el melic, sempre tan 
idèntic i rodó. Parlem de Literatu-

La literatura o el pas del temps
ra; o, més ben dit, parlem d’autors, 
perquè de literatura, de fet, en sen-
tireu a parlar ben poc. 

No he llegit les novel·les d’Ale-
jandro Zambra (Santiago de Xile, 
1975) publicades a Anagrama, igual 
que aquest volum d’articles literaris 
titulat No leer, on dibuixa una mena 
d’educació literariosentimental que 
gairebé comença amb una peça el tí-
tol de la qual crec que quasi tots els 
lectors subscriuríem: “Que vuelva 
Cortázar”, probablement el millor 
iniciador a la lectura que existeix, 
tristament marginat dels llibres de 
lectures escolars. 

A la primera part del volum tro-
bem les seves ressenyes setmanals 
sobre autors com Roland Barthes, 
Mauricio Wacquez, Gabriela Mis-

tura exquisida i autista del sud-afri-
cà en el seu intent de fugir de l’emo-
ció. També n’hi ha més d’un sobre au-
tors poc coneguts, i que tampoc sem-
blen cap revelació (exceptuant l’hila-
rant poeta Armando Uribe). En el pas 
de les generacions que dibuixa Zam-
bra al seu llibre, no imprescindible, 
però tampoc antipàtic ni pedant, amb 
lectures triades amb bon criteri, es 
percep amb nitidesa la pèrdua de 
múscul de la literatura en els darrers 
trenta anys, amb la gradual desapa-
rició d’autors com Julio Cortázar, Ga-
briel García Márquez, Juan Carlos 
Onetti, Carlos Fuentes i José Donoso, 
entestats a ser, tal com digué Vargas 
Llosa de García Márquez, uns deïci-
des capaços de triomfar allà on el trist 
demiürg havia fracassat.!
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tral, Juan Carlos Onetti, l’oblidat i 
verinós Manuel Puig (és impossible 
resistir la temptació de reproduir la 
seva comparació entre “la” Vargas 
Llosa i l’actriu Esther Williams), 
Alejandro Rossi, Roberto Bolaño o 
un exabrupte contra un llibre que 
vaig traduir amb plaer, els Relatos 
y poemas para niños extremadamen-
te inteligentes de todas las edades de 
Harold Bloom, amb el motiu, potser 
de pes, que no s’imagina llegint de 
nin un llibre amb aquest títol. 

Una pèrdua de múscul recent 
Hi ha un article més llarg i divertit de-
dicat a l’antipoeta Nicanor Parra i un 
altre d’interessant sobre el pas de 
J.M. Coetzee de la poesia a la prosa, 
que projecta certa llum sobre l’escrip-

Des de molt jove 
soc fan de Mar-
guerite Duras 
(Gia Dinh, Viet-
nam, 1914 - París, 
1995). La seva 
obra em va capti-

var, de manera que l’any de la seva 
mort em va agafar per escriure-li un 
homenatge en forma de novel·la 
breu, una novel·la lírica que es diu El 
silencio i que l’any passat Jordi Ca-
dena va portar al cinema amb el tí-
tol de L’amant del silenci i un cert re-
gust de les pel·lícules que va fer ella, 
la Duras, que també en feia, de cine-
ma. L’encapçala una frase que a La 
vida material –el llibre que Club 
Editor acaba de publicar en català 
amb traducció de David Ilig– ella 
diu que és la frase més bella que ha 
escrit mai. No revelo quina és. 

Aquest recull de textos on parla 
una mica d’una sèrie d’aspectes que 

Silencis i paraules 
de Marguerite Duras

tenen a veure amb ella –escriptura 
inclosa– va veure la llum a les dar-
reries dels anys 80, quan ja havia 
publicat L’amant, la novel·la que la 
va fer mundialment cèlebre i per la 
qual va rebre el Premi Goncourt. 
Els admiradors la paraven pel car-
rer. Per això va fugir de París: “Quan 
escric a París, trobo a faltar el defo-
ra, sortir. [...] Necessito espais per 
no escriure tant com necessito es-
pais per escriure”. I es va refugiar a 
la seva casa de Neauphle (més en-
llà de Versalles), per després ins-
tal·lar-se a Trouville (a Norman-
dia). Tot això explica a La vida ma-
terial, com també explica com des-
truïa els seus manuscrits quan els 
llibres sortien publicats i els seus 
problemes amb l’alcohol i també la 
seva relació amb Yann Andréa Ste-
iner, el jove gai amb qui va conviure 
els darrers anys. Duras és l’autora 
francesa amb més personalitat lite-

M. ÀNGELS 
CABRÉ

LA VIDA 
MATERIAL 
MARGUERITE 
DURAS 
CLUB EDITOR 
TRADUCCIÓ DE 
DAVID ILIG 
192 PÀG. / 16,50 !

GETTY

rària del segle XX. Una autora tan 
descarnada i tan impúdica, que La 
vida material és un exercici de con-
fessió en estat pur. La Duras no 
oculta, la Duras no disfressa, la Du-
ras diu coses com ara: “Escric sobre 
les dones per escriure sobre mi i 
prou a través dels segles”. 

Un renaixement en català 
Tot i dir tantes coses, sempre he 
pensat que la seva literatura està fe-
ta més de silencis que de paraules, 
d’absències que de presències. Que-
da demostrat a La tarda del senyor 
Andesmas, novel·la breu plena de 
bellesa que va veure la llum l’any 
1960, immediatament després d’Hi-
roshima mon amour, i que fa tres 
anys va publicar LaBreu Edicions. 
El senyor Andesmas espera. És gran, 
és ric i li ha comprat una casa als afo-
res del poble a la filla encara menor 
d’edat, fruit d’un matrimoni fracas-
sat. Vol fer-li una terrassa i espera el 
constructor. Assegut, espera. I espe-
rant conviu amb l’absència –el cons-
tructor, la filla que ha anat al ball–. 
I mentre espera rep visites inespe-
rades, presències –la filla del cons-
tructor, la dona del constructor...–: 
“Mentre hi hagi claror, esperaré en 
Michel Arc”. 

També Françou espera, en con-
cret espera tenir una vida sense en-
surts, normal. Duras explica la seva 
història a La vida tranquil·la, que va 
ser la seva segona novel·la i que, per 
cert, Alejandra Pizarnik va traduir al 
castellà. La publica ara Edicions Si-
dillà, amb seu a l’Empordà i traduc-
ció d’Antoni Clapés. Que lluny de la 
tranquil·litat la vida d’aquesta noia 
de 25 anys que es diu Françou i es-
tima tant el seu germà –com estima-
va Duras el seu, que havia mort poc 
abans–. Que complexa la convivèn-
cia en aquesta granja familiar on el 
tiet s’entén amb la dona del seu ne-
bot. El sexe i la mort. La bogeria i el 
seny. L’impossible equilibri famili-
ar i, també, els desitjos de Françou: 
“En aquell moment vaig començar a 
desitjar mentalment en Tiène, a de-
sitjar sentir la seva escalfor nua con-
tra la meva, el seu rostre descompost 
de desig contra el meu. Sé que ell 
també; va ser a partir d’aquell dia 
que es va privar de venir a la meva 
cambra sabent que, malgrat tot, l’es-
perava”. Gran notícia que la Duras 
revisqui en català.!

Un adhesiu amb 
el missatge “Tota 
la veritat sobre 
Pepe” enganxat al 
plàstic que embo-
lica Coleguis és la 
manera elegant a 

través de la qual els editors d’Apa 
Apa fan referència a l’enrenou medi-
àtic que persegueix el còmic del 
nord-americà Matt Furie. El Pepe és 
un dels protagonistes de les histori-
etes que Furie dibuixa des del 2005 
sobre quatre amics passats de volta 
que es passen el dia drogant-se, mi-
rant la tele i jugant a videojocs. El dia 
a dia del seu pis compartit és un fes-
tival d’escatologia i bromes bèsties 
poc edificant; al seu costat, Els joves 
semblen escolanets de Montserrat.  

Coleguis entronca amb la tradició 
underground d’humor cannàbic dels 
Freak Brothers i Cheech & Chong, 
però el seu sentit de l’absurd i la bar-
reja d’innocència i mala bava li ator-
guen una contemporaneïtat absolu-
ta en la línia dels Megg, Mogg y Buho 
de Simon Hanselmann. El que ningú 
no s’esperava és que la granota Pepe 
es convertís en un mem a les xarxes 
i acabés sent adoptada per l’extrema 
dreta nord-americana, després d’es-
devenir un símbol racista i emblema 
del trumpisme. Desesperat per la 
tergiversació del personatge, Furie el 
va acabar matant en una historieta 
però gràcies a Coleguis els lectors po-
den descobrir el surrealisme irreve-
rent d’uns personatges que van més 
enllà del mem.!

Matt Furie, 
surrealisme 
irreverent més 
enllà del mem
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