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Trump i  
els llibres

José Manuel Blecua va impartir 
durant molts anys, per arrodo-
nir el sou, classes a uns estu-

diants dels Estats Units que supo-
sadament arrodonien els seus co-
neixements de literatura espa-
nyola. El mestre feia tot el 
possible per fer entendre a 
aquells nord-americans la gran-
desa de Cervantes, de Quevedo, 
de Fray Luis o de Santa Teresa, i 
els estudiants també degueren fer 
tot el possible per llegir aquests 
autors i entendre’ls. Però, man-
cats d’una bona educació cultural, 
en general, i literària, en especi-
al, els estatunidencs no entenien 
res de res, i així ho palesaven als 
exàmens de final de curs. 

Era tan escassa la capacitat 
d’aquells nois i noies que Blecua, 
quan se li preguntava com anaven 
els cursos amb els de l’altra banda 
de l’Atlàntic, sempre deia: “Son de 
una ignorancia estupenda”. Una 
frase en què la cosa poètica i de-
finitiva no era la paraula ignoràn-
cia, sinó estupenda. 

Aquesta és, també, la ignoràn-
cia que va exhibir el president 
Trump quan va sortir de l’hospi-
tal militar Walter Reed, després 
d’haver-hi estat ingressat uns 
quants dies a causa del virus pan-
dèmic. Va dir: “Aquesta és l’esco-
la de la veritat, no la que ve dels 
llibres”. No en tenim cap prova, 
més aviat al contrari, de l’afició a 
la literatura de Trump, com tam-
poc en tenim, i també més aviat al 
contrari, de la seva afició a les 
simfonies de Mozart i Beethoven. 
Pel que ha fet i el que ha dit reite-
radament, podem estar segurs 
que es tracta d’un home –com 
sembla que n’hi ha tants al seu pa-
ís i, ben mirat, arreu del món, ca-
da cop més– d’una “ignorància es-
tupenda”. Que va pel món com un 
estupendo, ningú en té cap dubte. 

S’equivocava o mentia un cop 
més. Com deia Montaigne, i van 
dir-ho tots els estoics, “filosofar 
és aprendre a morir”. Eixamplant 
aquesta tesi, perquè els seus Es-
sais són un exemple de “filosofar” 
al voltant de les qüestions més di-
verses, podem dir que llegir bona 
literatura ofereix més veritat so-
bre el món, la vida i la mort que 
cap altra cosa. Si Trump hagués 
llegit els grans autors de la tradi-
ció, sabria perfectament que no hi 
ha cap experiència individual que 
porti a la veritat, sinó més aviat al 
dogma; el que porta a una relati-
va veritat, mai del tot assolida, són 
les experiències que expliquen els 
poetes o la barreja dels caràcters i 
de veritats parcials que sempre 
són presents al gran gènere de la 
novel·la. S’aprèn més a viure i mo-
rir dignament a través dels llibres 
que en un estat de letargia al llit 
d’un hospital.!

La veritat depèn 
de la mort

La realitat és un caos i 
plasmar-la per escrit li 
dona el sentit que no té 
 
“Sempre he volgut escriure com si no hi 
hagués de ser quan publiquessin el que 
he escrit. Escriure com si m’hagués de 
morir a l’acte i ja no hi hagués jutges. En-
cara que és possible que sigui una il·lu-
sió, crec que l’adveniment de la veritat 
depèn de la mort”. 

Ho confessa l’autora francesa Annie 
Ernaux a L’occupation, un llibre sobre 
l’atac de gelosia que la va envair quan un 
amant recent seu, a qui havia deixat ella 
després de sis anys de relació, li va trucar 
al cap de poc mesos per dir-li que se 
n’anava a viure amb una altra dona. Un 
llibre del 2002 que jo vaig llegir en caste-
llà, publicat per Herce el 2008. Com a ad-
dicta a l’obra personalíssima d’Ernaux 
–m’encisa aquesta manera tan seva de 
despullar-se per despullar-nos–, em sor-
prèn que les traduccions al castellà esti-
guin disperses entre tants segells i cele-
bro que Angle Editorial s’hagi proposat 
acostar-nos-la en català (només Llibres 
de l’Índex n’havia publicat Pura passió el 
1992). Si l’any passat vam poder gaudir 
d’Els anys, amb traducció de Valèria Gai-
llard, ara ens n’ha arribat Memòria de no-
ia, també a Angle i també traduït per Gai-
llard. En aquest cas, l’episodi vital que re-
corda i recrea Ernaux és la primera nit 
que va passar al llit amb un home. Ho fa 
per la por de morir-se sense haver escrit 
mai sobre el que li va passar fa més de mig 
segle, l’estiu del 1958, durant unes colò-
nies. Hi feia de monitora i tenia massa 
ganes de viure una història d’amor. 

“El temps davant meu s’escurça. Per 
força ha d’haver-hi un darrer llibre, com 

hi ha un darrer amant, una darrera pri-
mavera, però cap senyal per saber-ho. El 
pensament que podria morir sense ha-
ver escrit sobre la que ben aviat vaig 
anomenar «la noia del 58» m’obsessio-
na. Un dia ja no hi haurà ningú per re-
cordar-la. El que va viure aquesta noia, 
i cap altra, romandrà inexplicat, viscut 
per no res”. Sembla que a Annie Ernaux, 
vuitanta anys acabats de fer, la vida no li 
basta: li cal deixar-ne constància escri-
ta per creure que ha valgut la pena. Per 
donar sentit a una realitat que no en té. 
La realitat és caòtica, desendreçada, 
sense un fil narratiu coherent. “És l’ab-
sència de sentit del que vivim en el mo-
ment en què ho vivim el que multiplica 
les possibilitats d’escriptura”, admet 
l’autora a Memòria de noia. 

A l’inici de La honte (publicat en cas-
tellà per Tusquets el 1999 amb el títol La 
vergüenza), l’admirada Ernaux desen-

terra un record aterridor: un diumen-
ge de juny a primera hora de la tarda, el 
seu pare va intentar matar la seva mare. 
Ella, llavors una nena de dotze anys en-
cara no, va veure com el pare tenia la 
mare en una mà i una destral a l’altra. 
“Ara, després d’haver aconseguit des-
criure aquesta escena, tinc la impressió 
que es tracta d’un fet banal, molt més 
freqüent a les famílies del que llavors 
m’hauria pogut imaginar. Potser l’es-
criptura converteix en banal qualsevol 
succés, fins i tot el més dramàtic”. 

Quan unes vivències 
particulars esdevenen 
memòria compartida  
 
En un altre volum publicat per Tus-
quets, El acontecimiento, en què Annie 
Ernaux reviu el seu avortament clan-
destí, l’escriptora ja insistia en la por de 
morir-se abans d’haver plasmat en pa-
raules aquella vivència. Un cop ha 
aconseguit narrar-la, conclou: “He es-
borrat l’única culpabilitat que he sentit 
a la vida a propòsit d’aquest esdeveni-
ment: la d’haver-ho viscut i no haver-ne 
fet res. Com si hagués rebut un do i l’ha-
gués dilapidat. Perquè per damunt de 
totes les raons socials i psicològiques 
que puc trobar al que vaig viure, n’hi ha 
una de la qual estic del tot segura: 
aquestes coses em van passar perquè 
les expliqués. I potser el veritable ob-
jectiu de la meva vida sigui aquest: que 
el meu cos, les meves sensacions i els 
meus pensaments esdevinguin escrip-
tura, és a dir, una cosa intel·ligible i ge-
neral, i que la meva existència passi a 
dissoldre’s completament en el cap i en 
la vida dels altres”.!

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

Annie Ernaux està convençuda que viu tot 
el que viu per poder-ho explicar per escrit: 
només així paga la pena haver-ho viscut

Pepe Pótamo i el vent

Amb tant de vent, fa uns dies vaig re-
cordar uns dels meus dibuixos 
animats favorits. La veritat és que 

a tots els dibuixos els donava la catego-
ria de favorits. Amb els llibres em passa-
ria el mateix, perquè el que m’agrada és 
que existeixin. No que n’hi hagi sinó que 
existeixin. M’estimava els dibuixos per si 
mateixos, la sola idea d’un dibuix viu (si 
més no, amb ànima), igual que el que es-
timo dels llibres és el fet de l’escriptura 
(l’ànima altre cop), sense més distincions 
de gènere, d’estil o si són ficció, poesia, as-
saig, diplomes de natació... A classe de ge-
ografia (abans que aquesta matèria es 
passés a dir socials) ens van parlar de tres 
coses molt importants a la vida, ja que to-
tes tres ens assaltaven cada hivern pel ca-
mí de l’escola. Era un camí recte, de ter-
ra, passava per sota d’una autopista i ana-

va paral·lel a un riu brut. Molt aviat hi van 
posar palmeres al camí, com a les postals 
d’Elx, però fa poc que les han arrencat per 
reformes i la gent ha protestat. En-
tre aquestes palmeres que im-
pregnaven d’exotisme aquell 
ras, obert, com la crosta 
d’una caiguda, entre la fàbri-
ca de betum, la fossa roent i 
els blocs de pisos (anar al 
col·legi era l’acte d’obrir cada 
dia aquella crosta), els tres 
factors geogràfics que deia el 
mestre cobraven vida al pas de les 
nostres sabates plenes de fang. Eren el 
vent, la boira i el gel que es feia damunt els 
tolls igual que un tel davant els ulls d’un 
profeta. Quan els tolls no es gelaven tro-
bàvem que a dins hi havia un arc de Sant 
Martí que es movia, fet de l’oli de les llau-

nes llançades al carrer, i aquells colors 
màgics reflectien la lluita de classes. Del 
gel (al pol Nord o al Sud) i de la boira (a 

Londres o al bosc) se n’han fet mol-
tes pel·lícules de por, però les 

pel·lícules de vent són més líri-
ques, i tràgiques, començant 
per la mítica The wind, amb 
Lillian Gish. Tot i això, a qui 
jo recordava quan feia vent 
era Pepe Pótamo i el seu crit 

hipohuracanat, i el mico Soso, 
i el globus amb què anaven pel 

món, que en comptes de cistella 
portava una mena d’arca de Noè. Sorti-
en als dibuixos de Hanna-Barbera (el 
soci Bill Barbera era d’origen valencià, 
com Rita Barberá). En deien evasió, pe-
rò jo sabia que era fugir (del llatí fugio, 
desterrament).!
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