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Cap d’Any

La humanitat té una tendència d’ori-
gen mític a celebrar una sèrie d’esde-
veniments astronòmics, i els dedica 

un seguit de festes rituals que s’han con-
vertit en inevitables. Així, per exemple, 
celebrem el solstici d’estiu el dia de sant 
Joan, que a l’hemisferi nord s’escau entre 
els dies 20 i 22 de juny, encara que ho fes-
tivem el 24. I celebrem el solstici d’hivern 
quan el sol es troba a la major distància 
angular respecte a l’equador celeste, en-
tre el 20 i el 23 de desembre, encara que 
nosaltres el celebrem el dia 25 per asso-
ciació amb el suposat dia del naixement 
de Crist, que era, entre els romans, el dia 
del Sol Invictus i darrer de les festes satur-
nals; és a dir, el dia que s’inicia la progres-
siva durada de la presència del sol al nos-
tre hemisferi. “Per Nadal, salt de pardal; 
per Sant Esteve, salt de llebre”. 

Les dues fites esmentades del calenda-
ri solar regeixen dos esdeveniments cer-
tament d’importància, almenys per a la 
pagesia: a l’entrada de l’hivern celebrem 
que s’han acabat les últimes collites i que 
el sol ens donarà més llum cada dia, i a 
l’entrada de l’estiu celebrem i desitgem 
esplets a la contrada. Són festes que con-
serven el mateix sentit que van tenir a 
l’antiguitat pagana. 

El que no s’entén de cap manera és que 
celebrem una festorra quan l’any canvia de 
número, és a dir, la nit del 31 de desembre 
a l’1 de gener. Aquella nit no passa res es-
pecial ni al calendari lunar ni al solar. Sim-
plement ens il·lusionem amb el fet que 
viurem un any més –menys en el cas dels 
que es moren mentre sonen les campana-
des, amb el raïm a mig empassar–, com el 
dia del nostre aniversari, i desitgem que 
l’any nou sigui millor que l’anterior, cosa 
de tot punt impossible si tenim present 
que això ho anhelem cada any i que sem-
pre hi ha anys que les coses van bé i d’altres 
que van malament a la vida de cadascú, 
dels pobles i del món sencer. 

Aquesta absurda, sorollosa, èbria i fa-
tigosa celebració amaga, de fet, un pro-
blema de més calibre: creiem que, a me-
sura que passen els anys, la història avan-
ça cap a millor, cosa igualment indemos-
trable. El súmmum de la ximpleria sobre 
aquesta festivitat es produeix, però, no-
més cada mil anys, i en menor mesura ca-
da cent. El pas de l’any 1999 a l’any 2000 
va inaugurar un nou mil·lenni, que els 
mil·lenaristes medievals van celebrar, 
l’any 1000, amb tota mena de prediccions 
apocalíptiques. Però en l’últim canvi de 
segle es va produir un fenomen que fa riu-
re. Tothom diu ara: “Això no és propi del 
segle XXI”, “Home, però si som al segle 
XXI”, etcètera, com si el curs de la histò-
ria hagués canviat substancialment en un 
sol segon, per art de màgia, entre el 31 de 
desembre del 1999 i l’1 de gener del 2000. 
Això s’ha convertit en un tòpic, i el fan 
servir sobretot els polítics, sempre ama-
rats d’un optimisme fals que desborda, 
per tots cantons, la lògica desigual i im-
previsible de la història.!

I ho diré malament 
i serà veritat

L’aspirant a escriptor 
que ho llegia tot i no 
va arribar a fer el pas 
Aquestes festes m’he fet amiga d’un 
professor romanès que de jove ali-
mentava la il·lusió de ser escriptor. 
“Si hagués volgut escriure literatu-
ra ho hauria fet fa deu anys –expli-
ca–. Vull dir, si ho hagués volgut de 
veres, sense necessitat de fer cap es-
forç conscient, igual que vols que el 
teu peu faci una passa i el peu la fa”. 

El meu amic diu que va ordenar 
a la seva ment que produís ficcions i 
no va passar res. No té clar si va 
abandonar el camí literari per falta 
de talent o per falta de sort (hi va 
ajudar, això sí, la mala recepció pú-
blica que va tenir un poema en què 
havia dipositat totes les esperances 
possibles). Qui sap si el llegir li va fer 
perdre l’escriure, perquè als dinou 
anys ja ho havia llegit tot. Ja havia 
llegit cada lletra que s’hagués escrit 
mai. Vivia per llegir, llegia fins a gai-
rebé quedar-se cec. La literatura és 
encara el vici que el meu amic no ha 
pogut defugir i que l’acabarà destru-
int. Cada dia es pregunta per què no 
va tenir prou confiança en ell ma-
teix per abocar-se a escriure, per es-
devenir escriptor malgrat tot. 

De totes les respostes a aquesta 
pregunta, n’hi ha una que li sembla 
prou versemblant: “He llegit tots els 
llibres i mai no he arribat a conèixer 
un sol autor. He sentit totes les veus, 
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amb la nitidesa d’un esquizofrènic, 
però mai no m’ha parlat cap de real”. 
Ben mirat, no és només que el lle-
gir li hagi fet perdre l’escriure, sinó 
que el llegir li ha fet perdre el viure: 
“Has engolit a la valenta les vides 
dels altres, els seus tour de force ar-
tístics que, per més captivadors que 
siguin, sempre formen part d’una 
dimensió inferior, en comparació 
amb la teva existència al món”. 

Voler escriure sobre 
la vida i escriure només 
sobre literatura 
 
El meu amic ha arribat a la conclu-
sió que l’escriptura et menja la vida 
i el cervell com l’heroïna. Que al fi-
nal d’una carrera no pots més que 
constatar que no has dit res sobre 
tu, sobre les futileses de la teva vida, 
i que sempre has parlat sobre una 
realitat que t’és aliena. Vet aquí la 
maledicció: “Com a escriptor t’irre-
alitzes amb cada llibre que escrius. 
Sempre vols escriure sobre la teva 
vida i només escrius sobre literatu-
ra”. Precisament perquè no és es-
criptor, ell sent que té coses a dir: “I 
ho diré malament i serà veritat, que 
és com s’hauria d’escriure tot el que 
paga la pena posar en paper”. 

És generós, el meu amic: ens obre 
la porta d’un univers oníric, al·legò-
ric, delirant, prodigiós, obsessiu, lí-
ric, hipnòtic, estrany. Fascinant. I 
ens deixa que hi passegem al llarg de 

850 pàgines, aplegades sota el títol 
Solenoide, publicades per Edicions 
del Periscopi (en castellà, per Impe-
dimenta) i firmades per Mircea Car-
tarescu (Bucarest, 1956). El narra-
dor de l’obra, traduïda al català per 
Antònia Escandell Tur, és potser la 
persona que Cartarescu hauria si-
gut si hagués renunciat a escriure i 
s’hagués conformat fent de profes-
sor. Si hagués apostat per la vida en 
detriment de la literatura.  

Entre l’autobiografia 
i l’autoficció, entre 
el món real i el que no 
 
“El que podia haver estat és una abs-
tracció / que resta com a possibilitat 
perpètua / sols en un món d’especu-
lació”, diu T.S. Eliot en el primer po-
ema de Quatre quartets (Viena Edi-
cions, traducció d’Àlex Susanna). 
Un món d’especulació que, a Sole-
noide, es desplega i ens resguarda. 

La veu de la novel·la és i no és la 
de Cartarescu. Ho remarca Xavier 
Montoliu Pauli en un epíleg esplèn-
did: “Sembla com si Mircea Carta-
rescu se salti les regles i posi en joc 
en aquest llibre tots els recursos al 
llindar entre l’autobiografia no-
vel·lada i l’autoficció, una frontera 
prou ambigua, a voltes ben calcula-
da, d’altres, aparentment espontà-
nia”. Creieu-me: Solenoide et per-
met fugir de la vida quan sents que 
evadir-te’n és l’única opció.!
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Llegir Cartarescu ens empeny a aparcar la pròpia realitat 
i a perdre’ns per un laberint d’interrogants interiors


