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 Som molts els qui 
sospitem que 
progressisme i 
conservadoris-
me, en abstracte, 
són dues mane-
res d’entendre la 

vida que es necessiten mútuament. 
Això ve al cas del sòlid assaig sobre 
la cosmovisió conservadora que 
acaba de publicar Valentí Puig, Me-
mòria o caos (Proa). Des d’aquest 
punt de vista, memòria és herència, 
civilització i cultura, i el que s’hi 
oposa només pot ser disgregació i 
entropia. Utilitzant el seu caracte-
rístic estil, hereu de l’“enumeració 
caòtica” que  Leo Spitzer va obser-

Després de  
la mort del pare 

var com a característica de la poesia 
moderna, Puig identifica una llarga 
tirallonga d’operacions contra la 
memòria. Aquesta llista inclou des 
del turisme fins a la cirurgia estèti-
ca, la desaparició de la figura del pa-
re, l’abús del victimisme o una pe-
ça de Banksy autodestruint-se. Ara 
que tothom és o se sent víctima d’al-
guna cosa, caminem cap al matriar-
cat com a única revolució possible 
i ningú vol agrair l’existència de la 
Seguretat Social, l’autor es veu en la 
necessitat de recordar que si substi-
tuïm la raó per l’imperi de les emo-
cions ens carreguem tota una ma-
nera d’entendre el món: “Sense me-
mòria, Pal·ladi i l’urinari de 

del món clàssic”. L’exemple més in-
quietant d’aquesta decadència bàr-
bara és l’educació. Abans els alum-
nes acudien als centres escolars, ca-
dascú amb la seua llengua materna, 
a aprendre la llengua paterna. 
Aquesta és almenys la teoria de 
Massimo Recalcati i serà útil, en 
aquest sentit, recuperar les idees 
bàsiques del seu assaig La hora de 
clase. Por una erótica de la enseñan-
za (Anagrama, 2016). Recalcati si-
tua als anys 60 la mort de l’escola 
Èdip, aquella que assumia una lle-
ialtat plena cap a l’autoritat del pas-
sat. La va substituir l’escola Narcís, 
on els fills i els pares se subsumien 
en un tracte indiferenciat, de col·le-
ga a col·lega. En aliar-se pares amb 
fills, el pacte entre docents i proge-
nitors es va trencar. Davant aques-
ta realitat, que és l’actual, l’única so-
lució seria caminar a cap a un model 
d’escola Telèmac, tornant a les fun-
cions paternes del docent (com 
Ulisses va tornar amb el seu fill) 
adaptades a la nova realitat social. 

La decadència de la lectura  
No crec que Puig, però, compartis-
ca l’optimisme final de Recalcati. 
Telèmac no hi és, i tampoc se l’es-
pera. És molt lògic, en aquest con-
text, que la lectura haja entrat en 
una decadència imparable. L’ex-
periència de tants –jo entre ells–, 
que ens va fer començar als anys 
adolescents amb Jules Verne i 
Emilio Salgari i això ens va perme-
tre arribar a James Joyce i Tho-
mas Mann, ara ja no té sentit. Els 
nous Verne i Salgari són els iPho-
nes i els Androids... 

Potser fidel finalment a la seua 
ideologia, a Valentí Puig li ha faltat 
esmentar com un altre símptoma 
de barbàrie les reticències de tants 
davant la “memòria històrica”. 
Amb cent mil cadàvers impertèr-
rits podrint-se a les cunetes d’una 
dissortada pell de brau no hi ha ci-
vilitat possible, ni decència. Al pa-
re el van afusellar, la mare plora. El 
món ha heretat aquesta inquietant 
deriva.!

Un paisatge de ca-
mins rals i figue-
res salvatges do-
minat per la su-
perstició, la veu 
del poble i el se-
cretisme: és l’aire 

que respiren els contes de Ziranna 
Zateli. La traductora Mercè Guitart 
va descobrir l’autora un vespre de 
juliol, de vacances a l’illa d’Icària, 
per boca d’una amiga amb un gust li-
terari molt sòlid. Devem l’existència 
del primer recull de contes de Zate-
li en català a la recomanació de 
l’amiga, la curiositat i traducció es-
plèndida de Guitart i la valentia de 
l’editorial Males Herbes –abans del 
llibre, el relat El cap de vedell s’havia 
publicat al portal Paper de vidre.  

Premi de la Fundació Petros 
Kharis de l’Acadèmia d’Atenes pel 
conjunt de la seva obra, Zateli és 
considerada una escriptora impor-
tant i peculiar dins de la literatura 
grega. No és d’estranyar: té una veu 
particular, estranya, decididament 
bruixa. El seu és un món cru. S’hi 

Uns ulls de mico, llop i xai escorxat
celebren banquets i la gent viu al 
carrer, però la superstició domina el 
saber popular, els malalts són arra-
conats, els tabús imperen, la gent és 
una mica lloba. En molts contes, el 
poble s’erigeix com una mena de cor 
grec que jutja més enllà del sentit 
comú. “La gent és dolenta –escriu 
Zateli–, es menja el seu pa i mira les 
penes dels altres”. Diguem que el 
món s’hi presenta en tota la seva du-
resa i tota la seva meravella.  

Les dones protagonitzen la im-
mensa majoria dels contes: patei-
xen, s’emboliquen i són vexades. 
Són mig bruixes, pàries, tolides, au-
toritàries, venjatives, malaltes o 
ploraneres, o estan molt perdudes o 
senzillament no les comprèn ningú. 
Com escriu al conte El cap de vedell, 
en què una dona llença aquest cap al 
pati d’una altra dona que li ha robat 
l’amor, “durant un temps –i podem 
endevinar més o menys quan–, pel 
poble corria la veu que llegia llibres 
relacionats amb la màgia, els astres 
i els déus antics”. En general, els re-
lats respiren un aire de fatalitat i 

llaçar-la amb Shirley Jackson, el ter-
ror de Mariana Enríquez, la ingenu-
ïtat crua de Grace Paley o els paisat-
ges rurals de Víctor Català.  

El llibre respira secretisme i ho fa 
en dos sentits. D’una banda hi ha el 
tema de la superstició, el tabú, tot el 
que s’accepta sense ser qüestionat. 
De l’altra, el secretisme del llenguat-
ge: la seva insuficiència. Zateli va re-
petint la idea que les paraules no 
basten. El món és molt complex i les 
seves narradores el descriuen de 
manera poc ortodoxa. Per exemple 
aquests ulls: “Dir que tenia ulls de 
mico, llop i xai escorxat, tot junt, 
potser no seria el més adequat ni el 
més literal, però sí que és l’únic ca-
paç de definir-lo”. Trames en ziga-
zaga, descripcions estranyes... Al fi-
nal, la prosa errant de Zateli té l’ob-
jectiu de parlar d’emocions molt 
profundes i molt concretes. I se’n 
surt perfectament. Aquells ulls els 
podem veure i sabem que pateixen. 
Formen part, per cert, d’un conte 
pel qual ja val la pena comprar tot el 
llibre, El vent de l’Anatòlia.!
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descontrol, però també de festa. La 
mort i l’inexplicable hi planen per 
sobre però els personatges aguan-
ten el tipus amb força solera.  

Tinc la impressió (un parer que 
també comparteix Guitart) que Zi-
ranna Zateli et fascina o et genera re-
buig. Si acceptes perdre’t amb ella i 
entres al seu món, en frueixes. El seu 
tret més particular és l’estil, la textu-
ra. Poques autores aconsegueixen 
crear una atmosfera tan decidida-
ment pròpia. Zateli no sent l’obliga-
ció que la història segueixi un fil lò-
gic, i en la majoria de casos se’n va 
per la tangent i li funciona. Li funci-
ona perquè, més enllà de les trames, 
aconsegueix crear un món eteri, po-
blat de criatures estranyes, oníric i 
alhora molt físic i molt sexual. Tam-
poc gens innocent. Zateli utilitza 
elements irreals o fantàstics per des-
criure la realitat de la Grècia de la se-
va infantesa, i s’hi respira una mena 
de realisme màgic. I alhora pot vin-
cular-se temàticament a una sèrie 
d’escriptores que toquen la supers-
tició o les dones pàries: podríem en-

Duchamp són el mateix, sempre que 
ens emocionin”.  

La referència a la Seguretat So-
cial és simptomàtica. Al cap i a la fi, 
Puig és un conservador de la mena 
d’aquell personatge interpretat pel 
gran Spencer Tracy a Els judicis de 
Nüremberg (Stanley Kramer, 
1961): un ianqui republicà que cre-
ia que Franklin Delano Roosevelt 
havia sigut “un gran home”. La me-
mòria democràtica, doncs, també 
inclou els aconseguiments de l’es-
tat del benestar i tot allò que ha sin-
gularitzat Europa entre les nacions 
del món.  

Però Memòria o caos, fonamen-
talment, és el crit d’un apocalíptic 
(per usar la terminologia d’Umber-
to Eco) davant la societat de masses 
actual que ho banalitza tot i ens vol 
fer descobrir la sopa d’all a cada ins-
tant. “Qui sap –escriu– si haurem 
d’imitar els ordes religiosos que es 
van refugiar en els monestirs per a 
transcriure els escrits fonamentals 


