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Totes hem espe-
culat alguna ve-
gada sobre qui 
era aquella perso-
na que, fa molts 
anys, portava el 
nostre nom i cog-

noms i fins i tot els nostres gens i 
anava amunt i avall fent coses que 
ara ens semblen incomprensibles o 
impossibles: ¿aquella era jo? ¿Què 
pensava mentre caminava per...? Si-
ri Hustvedt, excel·lent assagista, fi-
na polemista i autora d’una novel·la 
que és una troballa, Allò que vaig es-
timar –publicada en anglès el 2003 
i disponible en català–, creua aques-
ta vegada el gènere de la novel·la 
amb una sèrie de reflexions meta-
literàries i unes altres de més assa-
gístiques que ja eren al seu darrer 
assaig sobre la història de l’art i el 
paper més aviat penós que hi ha tin-

Menjar-se  
la poma

SIRI HUSTVEDT 
(MINNESOTA, 1955) 
VA DEBUTAR AMB 
‘ELS ULLS 
EMBENATS’ (1992) I 
DES DE LLAVORS HA 
COMPAGINAT LA 
FICCIÓ (‘ALLÒ QUE 
VAIG ESTIMAR’, 
2003) I ELS TEXTOS 
ASSAGÍSTICS (‘LA 
DONA QUE MIRA ELS 
HOMES QUE MIREN 
LES DONES’, 2017) 

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL gut el patriarcat. Amb la veu d’una 
escriptora d’inicials S. H. i de sei-
xanta-dos anys que recorda quan va 
arribar a Nova York amb només 
vint-i-tres, Siri Hustvedt relata les 
aventures intel·lectuals i mundanes 
d’una artista en formació que es vol 
menjar el món en forma de llibres i 
el desconcert de la mateixa escrip-
tora, ja gran, que no entén com 
aquella noia i ella poden ser la ma-
teixa persona.  

Teories de supercordes per expli-
car la simultaneïtat entre passat, 
present i futur, la història de la ba-
ronessa dadà a qui Marcel Duchamp 
va pispar la idea de l’urinari per al 
seu famosíssim ready-made, una ve-
ïna que parla sola i que amaga una 
història fosca, una novel·la detecti-
vesca començada als vint-i-tres 
anys i (per sort!) abandonada: el lli-
bre de Hustvedt té moltes capes i 

funciona en moltes direccions, pot-
ser massa i tot. Li passa allò de les 
novel·les que volen servir d’exem-
ples d’idees o de premisses filosòfi-
ques: que van sobrecarregades. La 
novel·la ho permet gairebé tot, però 
no que se la faci servir com a vehicle 
per exposar de manera transparent 
el punt de vista de l’autor sobre com 
haurien d’anar les coses. Cal fondre 
aquest punt de vista i regalar-lo als 
personatges, però sobretot repartir-
lo dins del magma del llenguatge 
que és el que realment construeix la 
novel·la, i aquesta vegada Hustvedt 
s’ha deixat endur per l’assagista que 
porta a dins. 

Una casa desordenada 
Explica coses interessantíssimes, 
sobretot la teoria, cada vegada més 
fonamentada, segons la qual Else 
von Freytag-Loringhoven, poeta 
dadà i performer abans que se’n di-
gués així, va ser qui li va enviar un 
urinari a Duchamp, que se’n pro-
clamaria autor, i per tant pare de 
l’avantguarda, només després de 
la mort d’ella. La figura de la baro-
nessa dona peu a tota una sèrie de 
reflexions i denúncies sobre com 
la historiografia de l’art, escrita 
majoritàriament per homes, ha 
amagat la importància de dones 
artistes que haurien merescut un 
lloc molt més honorable. El tema 
de l’arraconament de les dones, 
sense veu i sense protagonisme 
encara avui, és una de les obsessi-
ons de Hustvedt.  

El llibre està escrit com si la nar-
radora hagués entrat en una casa i 
l’hagués recorreguda amb tota 
l’energia i el desordre del món, 
obrint portes, finestres, armaris i 
capses sense parar, convençuda que 
la ficció ha de reflectir el desordre, 
els capricis i els canvis de rumb sen-
se explicació de la vida real. I acaba 
amb una mena d’endreça, amb totes 
les capses i finestres ben tancades i 
amb la narradora asseguda en un 
balancí, finalment tranquil·la i equi-
librada, reflexionant sobre la natu-
ralesa dels records que s’esmunyen 
i que són menys d’ahir que d’avui 
quan, gràcies a l’escriptura, els rein-
ventem per explicar-nos com som 
avui: són les millors pàgines, i val la 
pena arribar-hi.!
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CÈLIA ATSET

En aquesta obra 
singular, disposa-
da en forma de 
prosa però mesu-
rada mètrica-
ment amb hende-
casíl·labs, podem, 

ja d’entrada, deixar-nos embriagar 
pel ritme, pel so melòdic i la conso-
nància, és a dir, l’harmonia. Endin-
sar-se en “el bosc” comporta, però, 
moltes altres coses que caldrà anar 
enumerant, amb l’únic ànim de des-
criure les sensacions que hom viu 
en una lectura que depassa, segons 
que sembla, els constrenyiments de 
la interpretació canònica.  

A diferència del James Joyce, per 
exemple, del Finnegans Wake, on el 
discurs és un flux (o garbuix) de 
consciència des de la primera pàgi-
na, que es va accelerant fins a ex-

En els boscos amb el zel
trems agramaticals, en un deliri 
aparentment controlat però real-
ment desbocat, Jordi Guardans es 
fixa una brida prou exacta basada en 
el vers esmentat i, principalment, 
un patró anapèstic amb poques con-
cessions al iambe.  

D’altra banda, El bosc plante-
ja una qüestió fonamental, 
que fa referència al “com 
llegim”. Perquè és na-
tural que estiguem 
mediatitzats pel 
procés hermenèutic 
de lectura, que és el 
principi que regeix 
el logos, allò que 
s’ensenya a les aules 
com a mínim des dels 
temps de la paideia. Això 
ens porta a la qüestió de 
“com escrivim”. Escrivim per cons-

El passatge de la prosa al vers per 
tornar a la prosa és un viatge ruti-
lant. Com anar de la paraula al cant; 
del pas a la dansa, per tornar a fer 
passos. Actes i somnis. Somiar des-
pert és com escriure cantant. Ens 
lliurem a la música de la paraula per 
fer-nos més presents a nosaltres 
mateixos. El cant és més real que la 
paraula plana.  

Amb els mots engrapem la reali-
tat i el somni. I ho fixem tot en la pà-
gina. Però per a ser dit. Per a ser can-
tat o recitat, entonat o declamat, 
tant se val. D’entre les formes de 
màgia, potser la de la música és la de 
ser música. Al que ens cal tendir és 
al que Paul Valéry en deia “l’estat 
cantant”. Fantàstic! Com diu literal-
ment: “l’excitació d’aquest pressen-
timent d’una plenitud d’energia que 
ens banya.”!
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truir sentit, i el vehicle emprat ha de 
ser necessàriament fonamental. Cal 
molt de coratge, i força de voluntat, 
i convicció, per llançar-se a una 
aventura com la de l’escriptura d’un 
llibre com El bosc. Mantra? Oració 
mental, però sobretot oració vocal. 

La poesia diuen que és aire ar-
ticulat. I entre el so i el 

sentit, l’autor d’El bosc 
opta pel so, abando-

nant-s’hi. El sentit 
ens duria lluny, en 
cerca d’estructu-
res profundes. En 
qualsevol cas, 

l’exercici logotera-
pèutic és de primer 

ordre, ple de missat-
ges enviats en una am-

polla. La música verbal és 
sempre un massatge per a la ment. 
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