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¿És possible fer 
una autobiogra-
fia íntima i per-
sonal que també 
sigui una autobi-
ografia generaci-
onal gairebé ob-

jectiva? ¿És possible articular un 
relat en què la pròpia memòria –
delicada, secreta– convisqui amb la 
memòria compartida –bigarrada, 
pública– de tot un país? ¿És possi-
ble escriure un llibre que tingui al-
guna cosa de crònica periodística, 
de reconstrucció històrica, de lleta-
nia sociològica, de poema hiperre-
alista, de narració multitudinària, 
d’inventari de comportaments i 
predileccions, de catàleg de nove-
tats tecnològiques, de mostrari de 
tendències culturals, d’informe so-
cioeconòmic, d’anàlisi psicològica, 
de quadre de costums i de resum de 
l’evolució política de setanta anys 

Introspecció i 
panoràmica d’una 
dona i d’un país

FINS ARA INÈDITA 
EN CATALÀ, L’OBRA 
D’ANNIE ERNAUX 
(LILLEBONNE, 1940) 
COMBINA 
L’AUTOBIOGRAFIA 
ÍNTIMA AMB  
EL RETRAT 
GENERACIONAL. 
ENTRE ELS SEUS 
LLIBRES 
DESTACATS  
HI HA ‘ELS ANYS’,  
‘LA MUJER HELADA’  
I ‘EL ACONTECI-
MIENTO’

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL crucials d’un continent (Europa)? 
La resposta no és que sí. La respos-
ta és Els anys, d’Annie Ernaux. 

Guardonada amb el premi For-
mentor 2019, que recollirà el cap 
de setmana vinent a Mallorca, Er-
naux és una escriptora de llarga 
trajectòria que va aconseguir un 
gran ressò amb Els anys, publicat 
en francès el 2008. Ara ens arriba 
en català gràcies a Angle Editori-
al, amb una traducció solvent de 
Valèria Gaillard. 

Tenint en compte la seva natura-
lesa especular –el llibre reflecteix, 
com un diagnòstic preocupant 
puntejat d’epifanies melancòliques 
o conciliadores, la realitat en movi-
ment de França des de la Segona 
Guerra Mundial fins a principis del 
segle XXI–, i tenint en compte tam-
bé la intel·ligència amb què l’auto-
ra fusiona, amb gràcia i energia, tot 
tipus de materials, no són estranys 
ni l’èxit que va tenir ni els elogis que 
va rebre. Emmanuel Carrère en va 
dir que era “un dels pocs grans lli-
bres de la literatura contemporà-
nia” i John Banville, que “és una re-
volució en l’art de l’autobiografia i 
en el mateix art”. 

Entre el detallisme i l’el·lipsi 
Amb l’objectiu de reconstruir la se-
va vida i la història recent del seu 
país, Ernaux recorre a la tècnica del 
collage i barreja des d’anotacions 
del seu diari íntim fins a informaci-
ons i titulars de premsa, i tot plegat 
ho integra dins la narració fluvial i 
descriptiva de tota mena d’esdeve-
niments, personatges, idees, hàbits, 
creences i situacions. Ho fa, a més, 
d’una manera cronològicament 
clara i ordenada. Primer hi ha la in-
fantesa en la França de postguer-
ra, quan tot ocupava el seu lloc, tot 

era immutable i tot s’aprofitava; 
després ve la joventut en plena 
emergència de la societat de con-
sum, quan “la profusió de les coses 
amagava l’escassetat d’idees i el 
desgast de les creences”; després ve 
el Maig del 68, quan “ja no es podia 
ignorar que hi havia dos mons i que 
calia triar”... 

Aquest esquema, executat bri-
llantment perquè l’autora maneja 
molt bé el ritme i sempre sap tro-
bar l’equilibri entre el detallisme i 
l’el·lipsi, Ernaux l’aplica a tota me-
na de qüestions: a la condició de la 
dona, a la concepció de la sexuali-
tat (la repressió del pecat i de 
l’avortament il·legal, l’allibera-
ment de la píndola contraceptiva, 
la por recobrada per culpa de la si-
da), al compromís polític, a la seva 
trajectòria personal (nena inno-
cent, noia il·lusionada, professio-
nal casada, mare, divorciada), a la 
percepció de la mort... 

Aquesta successió de fets, de 
maneres de ser i d’èpoques, és 
complementada, a més, per apunts 
constants sobre com evoluciona la 
memòria, com canvia la manera 
que tenim de relacionar-nos (com 
a individus i com a societat) amb 
el passat, amb el present i amb el 
futur, i sobre com això afecta la ma-
nera que tenim de representar-nos 
a nosaltres mateixos i al món en 
què vivim. 

Perspicaç en la seva lucidesa pa-
noràmica i emocionant en el que té 
de recreació i exploració introspec-
tives, Els anys és sobretot un mag-
nífic llibre perquè Ernaux sap do-
nar forma i expressar fets comple-
xos, idees profundes i estats d’ànim 
intransferibles gràcies a una prosa 
desapassionada però vibrant, den-
sa però neta i precisa.!

ERNAUX 
DONA FORMA 
I EXPRESSA 
FETS 
COMPLEXOS I 
IDEES 
PROFUNDES 
AMB UNA 
PROSA 
DESAPASSIO-
NADA PERÒ 
VIBRANT, 
DENSA PERÒ 
NETA I 
PRECISA

PERE 
ANTONI 
PONS

ELS ANYS 
ANNIE ERNAUX 
ANGLE / CABARET 
VOLTAIRE 
TRADUCCIÓ DE 
VALÈRIA GAILLARD 
224 PÀG. / 19,90 ! 
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És en els versos de 
Salvador Espriu 
que fan de colofó 
al recull –oxímo-
rons potents– (“Si 
crema molt la 
neu/glaçava més 

la flama”) on trobem xifrats dos te-
mes del llibre: “el vell foc i l’aigua” (te-
mes “presocràtics”, per dir-ho així). 
Després de Cavada pell, ara podem 
resseguir la seva aventura poètica 
amb aquest lliurament, que és un nou 
punt marcat, una fita, que va formant 
un mapa en el camí, un camí, cal dir-
ho, poc fressat, que comporta risc i 
vol coratge, un camí paral·lel, per en-
tendre’ns, al que realitza el poeta Víc-
tor Sunyol, i no gaires altres. 

Montserrat Garcia Ribas, que 
parla de “l’incendi d’on neix” en el 

Sempre encara una albada
seu epíleg (el foc), parla també de la 
importància conferida al poema que 
inicia el recull (vist com a homenat-
ge), del pare del poeta, Manuel Cos-
ta-Pau, que clou amb una divisa es-
sencial: “I heu d’ajudar-nos a gua-
nyar la vida, a guanyar la mort”. La 
poesia, efectivament, pot tendir a la 
construcció d’una qualitat sal-
vífica que ens permeti gua-
nyar els límits, ultrapas-
sar-los. La poesia, que 
pot manifestar-se de 
moltes maneres, pot 
viure’s, naturalment, 
amb una diversitat 
espaordidora, la que 
és pròpia de la profusió 
humana. Tanmateix, 
d’entre les que deixen em-
premta n’hi ha de necessària. 

que res, com un objecte, un objecte 
sígnic i tractable a diferents tempe-
ratures, fins al punt que les destil·la-
cions, condensacions, associacions i 
altres procediments de transforma-
ció que, combinats per la mà creado-
ra del poeta, poden proporcionar 
combustibilitats variables o volati-
litats definitives, ens remeten, per 
exemple, als moviments fractals de 
l’aigua, o a les erupcions d’elements 
piroclàstics. 

D’aquí la justesa de la citació de Fe-
liu Formosa: “[no digueu] que és 
mentida que el sol es banya al mar”. 
La força immarcescible de la parau-
la poètica es basa precisament en ai-
xò. I Costa-Pau ho sap, i ho rebla amb 
mots incantatoris, quasi xamànics: 
“terra bram i terra clam/de tanta ter-
ra tu/terra o teva sang”.!

ARA EN 
VEURE-HI 
ROGER COSTA-PAU 
CAFÈ CENTRAL / 
LLIBRES DEL SEGLE 
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VÍCTOR 
OBIOLS

Antoni Clapés ha definit la de Roger 
Costa-Pau com “una forma d’estar 
en el món”. Una altra divisa, que clou 
en un vers un dels seus poemes, tam-
bé és prou indicativa: “mira’t i mira”. 
Tal com se’ns recorda a l’epíleg, Car-
les Camps i Mundó veu l’obra poèti-
ca de Costa-Pau “plena de ruptures 

i esqueixos, i també d’em-
pelts”. És curiós que el 

poeta Mundó empri 
metàfores vegetals 

i/o naturals per des-
criure aquesta poe-
sia. Efectivament, 
l’obrador de Costa-
Pau és un cosmos ín-

tim. Allí es concep la 
paraula com a porta-

dora de sentit, portadora 
de so, i considerada, abans VIQUIPÈDIA


