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Suposo que un 
projecte masto-
dòntic requeria 
una culminació 
mastodòntica. Fi-
nal, el sisè volum 
de La meva lluita, 

la sèrie de novel·les autobiogràfiques 
–3.500 pàgines en total– que el noru-
ec Karl Ove Knausgård va escriure 
frenèticament i va publicar en trom-
ba entre el 2009 i el 2011, és la conclu-
sió monumental –més de 1.100 pàgi-
nes– d’un dels projectes literaris més 
singulars, i més egomaníacament co-
lossals, del que portem de segle XXI. 
Amb independència de l’opinió que 
ens mereixi –jo només n’he llegit tres 
títols i en tinc una opinió fluctuant: 
del tedi disgustat a la fascinació ex-
altada, passant per la curiositat mor-
bosa– no hi ha dubte que poder dispo-
sar en català de la sèrie completa és 
una sort i un luxe que cal agrair a L’Al-
tra Editorial. 

El propòsit de Knausgård és con-
tar d’una manera directa, sincera i ve-

El final de la lluita 
de Knausgård

KARL OVE 
KNAUSGÅRD VA 
IRROMPRE EL 2009 
AMB EL PRIMER 
VOLUM DEL 
PROJECTE 
AUTOBIOGRÀFIC 
‘LA MEVA LLUITA’, 
QUE L’HA 
CATAPULTAT A 
L’ÈXIT GLOBAL I 
HA CONVERTIT LA 
SEVA LITERATURA 
EN TOT UN 
GÈNERE. 

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL raç la seva vida. En aquest sentit, un 
dels al·licients extraliteraris de l’obra 
és que tot el que hi surt és real: els per-
sonatges secundaris corresponen a 
persones de carn i os, el protagonis-
ta és el mateix Karl Ove i els episodis 
que s’hi relaten han esdevingut tal 
com es conten, o almenys tal com la 
memòria de l’escriptor –més o menys 
fabuladora, més o menys mentidera– 
els recorda. 

Tenint en compte que treballa a 
partir d’unes matèries primeres al-
tament inflamables –l’alcoholisme 
devastador del pare–, perillosament 
sensibles –el dia a dia amorós, tam-
bé esgotador i absorbent, amb la se-
va esposa Linda i els seus tres fills 
petits– o bé impúdicament incòmo-
des –la visió que dona d’ell mateix és 
severa i autopunitiva–, Knausgård 
per força era conscient del risc de 
la seva aposta. 

Final consta de tres parts. La pri-
mera aborda les setmanes prèvies a 
la publicació del primer volum, 
quan els dubtes sobre com serà re-
buda l’obra es barregen amb la in-
certesa sobre com se la prendran 
aquells que hi surten i amb la por 
davant les represàlies judicials amb 
què l’amenaça un familiar enrabiat 
i ofès. La tercera aborda les conse-
qüències d’una exposició tan ober-
ta i visceral, que provoca una crisi 
depressiva a la seva esposa, i acaba 
quan per fi enllesteix tot el projecte. 

Les dues parts tenen les mateixes 
virtuts que els títols anteriors: la 
precisió radiogràfica amb què l’au-
tor observa i descriu les turbulènci-
es domèstiques i conjugals, l’energia 
introspectiva d’una prosa seca i con-
sistent que ho converteix tot en lite-
ratura, la intel·ligència estructural 
i rítmica amb què es combinen les 
minúcies asfixiants de la quotidiani-

tat amb ocasionals remolins de re-
flexions quasi abstractes... També 
en tenen, això sí, els mateixos defec-
tes: un detallisme d’una prolixitat 
tan espessa que es pot fer insuporta-
ble, un solipsisme claustrofòbic, un 
aire de costumisme greu i crispat... 

I després hi ha la segona part, un 
assaig llarguíssim, enquistat com un 
cos estrany teòric just al nucli de la 
novel·la, sobre Hitler i el nazisme en 
què apareixen des de Hamsun, Hei-
degger i Celan fins a Rilke, Gom-
browicz i Klemperer. Es poden tro-
bar un grapat de raons intel·lectuals 
que justifiquin la inclusió d’aquest 
assaig al tram central de la novel·la, 
des de la coincidència superficial en-
tre el títol de Karl Ove i el de l’infa-
me llibre de Hitler fins a les connexi-
ons al voltant del concepte d’auten-
ticitat o la relació entre el “jo”, el “tu” 
i l’“ells”. La impressió, però, és que, 
tot i que té passatges d’una lucidesa 
extraordinària, l’autor l’ha inclòs per 
marcar múscul, perquè tenia ganes 
de fer un totxot. A més, és una mica 
repel·lent la manera com Knausgård 
usa i desdenya la feinada feta per 
l’historiador Ian Kershaw. 

Finalment, hi ha el tema espinós 
de la sinceritat. Al llarg del llibre, 
Knausgård s’encén centenars de ci-
garrets i beu centenars de cafès, pe-
rò va poquíssim al lavabo, no fa mai 
l’amor, no fa mai el salt a la dona 
–cosa plausible– ni en té mai temp-
tacions –cosa no tan plausible–. És 
un exemple de l’autenticitat arbi-
trària que hi ha al cor de l’obra. Con-
ta la veritat, sí, però és una versió in-
teressada de la veritat. On és el de-
sig, Karl Ove, on és la luxúria?! 

Seria mesquí, en tot cas, negar 
que els sis volums de La meva llui-
ta constitueixen una obra seriosa, 
valenta i important.!

COM EN  
ELS TÍTOLS 
ANTERIORS, 
TÉ UNA PROSA 
SECA I 
CONSISTENT  
QUE HO 
CONVERTEIX 
TOT EN 
LITERATURA, 
I UNA 
INTEL·LIGÈNCIA 
ESTRUCTURAL 
I RÍTMICA 
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MARC ROVIRA

Fa més de deu 
anys que l’escrip-
tor xilè Alejandro 
Zambra (Santiago 
de Chile, 1975) se-
dueix un bon cer-
cle de lectors amb 

llibres com Bonsái o Formas de volver 
a casa, un parell de novel·les breus de 
precisió quirúrgica que, a més d’ex-
plicar històries perdurables, van di-
rectes al cor del desafiament que su-
posa tota aventura literària: es fan 
preguntes subtils i exactes sobre l’ar-
tifici literari, i posen el lector i la seva 
experiència al centre dels esforços de 
l’autor. És per això que l’aparició 
d’un volum de conferències i petits 
assajos d’aquest narrador –també 
poeta i crític literari– no ha de pas-
sar per alt. El llibre conté tres con-

Ser d’un equip
ferències, alguns dels textos de crea-
ció als quals fa referència durant les 
conferències (i una mena de paròdia 
d’exercici d’escriptura que acaba 
sent una proposta més que original 
per a qualsevol aspirant a escriptor), 
i es tanca amb una part titulada Léxi-
co familiar que és la menys interes-
sant, però que agradarà als lec-
tors devots de l’escriptor 
xilè, perquè en revela 
detalls personals i hà-
bits quotidians.  

A les conferències, 
Zambra fa un retrat 
acurat i sentimental 
dels anys de lectures 
accelerades que són 
els de la joventut de 
qualsevol estudiant de lle-
tres. En una d’elles reflexio-

A la tercera de les xerrades aborda 
el que ha estat el motor que l’ha em-
pès i el continua empenyent a escriu-
re, que defineix com una voluntat de 
pertinença, un esforç per no ser ex-
clòs. Si escriure, explica, és veure’s a 
un mateix en la multitud, de les po-
ques coses que té clares és que hi vol 
pertànyer. I conclou que tots els lli-
bres es poden llegir en funció del de-
sig de pertànyer o de la negació 
d’aquest desig: a una família, a un pa-
ís, a una literatura o a un equip de fut-
bol. Debatre’s entre observar sols des 
del marge de les coses o entrar a viu-
re-les de ple dins de la gran avinguda 
és potser la tensió que travessa de ma-
nera més evident la vida i l’obra dels 
escriptors. Llegir Zambra és llegir al-
gú que ha resolt bé aquesta tensió, 
amb intel·ligència i sensibilitat.!

TEMA LIBRE 
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na sobre com han afectat els canvis 
tecnològics a l’escriptura: són dife-
rents les novel·les des que s’escriuen 
amb ordinador? Zambra no és ni 
tecnòfob ni tecnòfil, sinó que va més 
al fons de la qüestió i es fixa en el ca-
ràcter cada cop menys definitiu dels 
textos, tan fàcils de corregir: “hoy, 

más que nunca, el escritor es 
alguien que construye 

sentido juntando peda-
zos. Cortando, pegan-

do y borrando”. En 
una altra fa una de-
fensa a ultrança de 
la lectura com a acte 
de llibertat i de la 

importància de les 
recomanacions apas-

sionades de professor a 
alumne, de lector a lector. VIQUIPÈDIA


