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¿Han sentit par-
lar mai del que és 
una novel·la riu? 
Doncs aquí en te-
nen una, i de les 
bones. Tot va en 
sintonia. El pas 

del temps, amb el que comporta: la 
vida, que flueix i que, en el fons, no 
saps on et porta. I nosaltres no som 
res més que un altre engranatge del 
cicle vital. Fins aquí podríem apli-
car-ho a moltes novel·les, però 
aquesta és especial. És com enfocar 
amb una càmera fotogràfica i anar 
tancant el pla fins a deixar-lo fix en 
un punt en què, com si contemples-
sis un formiguer, tens prou distància 
per generalitzar i, alhora, ets prou a 
prop per individualitzar. Amb l’ex-
cusa argumental inicial de la desapa-
rició d’una adolescent en un poblet 
anglès, Jon McGregor acosta la se-

Una novel·la 
arriscada i hipnòtica

va lent (o el seu microscopi) a aques-
ta comunitat humana i al que l’en-
volta. D’una manera constant, per 
remarcar el fluid de la vida, McGre-
gor –nascut a les Bermudes el 1976– 
et va explicant sense solució de con-
tinuïtat la vida dels habitants del lloc 
–dedicant-los una línia o una línia i 
mitja, de vegades una mica més–, un 
per un, al llarg de 17 anys. Sense 
punts i a part. I, com que la seva vi-
da no es pot entendre sense conside-
rar-la en sentit ampli, està lligada als 
animals, a les flors, al temps atmos-
fèric i al pas de les estacions.  

L’autor d’aquest llibre et ve a dir: 
“He fixat el meu objectiu en el col·lec-
tiu d’humans i he dedicat poc espai a 
la vida dels teixons, però podria haver 
fet el contrari”. Gran lliçó d’humilitat 
introduïda amb bones dosis de litera-
tura. És impossible seguir la immen-
sa quantitat de noms que hi surten, 

L’abril del 2014 la 
Universitat de Gi-
rona va acollir les 
lliçons de Giorgio 
Agamben que ara, 
fruit de l’aliança 
estable entre la 

Càtedra Ferrater Mora i l’editorial 
Arcàdia, ens arriben transcrites i edi-
tades. L’escriptor romà és un dels fi-
lòsofs més actius i incisius del pensa-
ment contemporani actual, autor de 
la monumental Homo sacer, en què, 
al llarg de nou volums (1995-2015), 
influenciats principalment per 
Arendt, Benjamin, Foucault, Hei-
degger i Schmitt, basteix una nova 
genealogia del poder a Occident, a 
partir de la crítica de la sobirania i de 
la relació entre dret i vida. 

Arqueologia de la política és un 
epígon d’aquesta obra magna, cen-
trada sobretot en la presentació i va-
lidació de la seva metodologia, i en 
l’anàlisi i exposició de la filosofia a 
l’hora de dur fins al límit certs con-

La força de la paraula
ceptes. Des d’una retòrica exigent i 
en molts moments autoreferencial, 
Agamben ens ofereix algunes gene-
alogies il·luminadores i subratlla al-
gunes de les contradiccions de la po-
lítica actual. Respecte de la metodo-
logia, l’italià recorre a l’arqueologia 
per accedir als significats reals dels 
fets o conceptes a estudiar, superant 
interpretacions, canonitzacions i 
anacronismes. Aquesta “indagació 
històrica tracta no amb l’origen, si-
nó amb el moment d’emergència del 
fenomen”, del qual sovint queden ja 
poques restes i, per tant, moltes ve-
gades fa que “tota arqueologia sigui 
sempre una ruïnologia”. 

Poder i propaganda 
Gràcies a aquest mètode, Agamben 
s’encara amb diferents conceptes 
que, per rescatar-ne el sentit origi-
nal, l’obliguen a recórrer a la filolo-
gia i la filosofia gregues. Més enllà 
de les disquisicions erudites, la in-
tenció última és mostrar-nos com 
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“l’antropogènesi, l’esdevenir humà 
de l’home, està en curs” en tant que 
espècie però també com a individu i 
aquesta construcció és en bona me-
sura fruit de la transmissió històri-
ca i de la paraula.  

La centralitat del llenguatge s’evi-
dencia fins al punt que, “si ens refe-
rim a la relació entre ordre i poder, 
l’arcà del poder no és la força física si-
nó la força de la paraula”. I és des 
d’aquesta certesa que assenyala el 
progressiu sotmetiment de la ciuta-
dania en societats on creiem manar 
però en realitat només obeïm, on 
pensem que posseïm el paisatge i no-
més el destruïm, on glorifiquem el 
consens sense entendre la virtut del 
dissens, on combreguem amb un po-
der que ja no necessita de la violència 
i en té prou amb la propaganda.  

Feta la denúncia, la proposta és 
radical: una violència destituent, ca-
paç d’escombrar el poder constitu-
ït i mantenir-se en la indefinició i la 
llibertat. !

però aquesta és la gràcia. McGregor 
et demana que et deixis endur, que no 
perdis temps intentant recordar qui 
és aquest o qui era aquella. Deixa’t 
anar amb ells, amb el seu esdevenir 
diari, quotidià, en què de mica en mi-
ca aquell fet extraordinari inicial (una 
adolescent que desapareix sense dei-
xar rastre) queda més i més relegat a 
la memòria. Fins que es dilueix del tot 
en el gran riu de la vida.  

Un llibre per a lectors veterans 
És una novel·la, sens dubte, per a lec-
tors veterans que vulguin descobrir 
noves sensacions i que tinguin paci-
ència. Perquè Jon McGregor no fa 
concessions: de seguida t’adones que 
el més probable és que no hi hagi cap 
gir argumental per sorpresa, que no 
trobin la noia ni torni mai i que, vul-
guis o no –com a lector, això sí–, et 
converteixes en un espieta privilegi-
at. Podríem dir que Jon McGregor ha 
plantejat un nou tipus de novel·la, la 
novel·la documental. Però, atenció, és 
molt diferent fer un documental so-
bre la vida dels teixons que sobre la vi-
da de les persones. I McGregor, a part 
d’aconseguir el que sembla impossi-
ble (que continuïs fins al final) et ve 
a dir: “D’acord, aquí ets tu qui mira. 
Però, atenció, no ets gaire o gens dife-
rent dels que estàs mirant”. I que la vi-
da és això, o sigui, poc. I humil. I que 
no hi ha res de nou sota la capa del sol. 
I, insistim, això no t’ho comunica grà-
cies a grans arguments, grans mo-
ments poètics, etcètera. T’ho presen-
ta com un fluid en què ni tan sols s’en-
treté a donar-te gaire material perquè 
empatitzis amb els personatges. No 
ho vol. Repetim, no t’ho posa fàcil: el 
cicle de la vida és així, amb els teixons, 
les boirines i els humans.  

Embassament 13 és una novel·la 
realment arriscada, però alhora fas-
cinant, gairebé hipnòtica. Per què? 
Perquè combina el distanciament de 
l’entomòleg amb l’amor i la passió 
per les persones. Val a dir que la no-
vel·la s’acaba quan l’autor vol sense 
cap raó. Hauria pogut posar el punt 
i final abans o hauria pogut fer-la du-
rar el doble. Amb propostes com 
aquesta, qui és capaç de continuar 
parlant de la mort de la novel·la? !

Crítica  
de la crítica

Un parell d’articles al The Guardi-
an i unes quantes reflexions de tui-
taires que segueixo amb devoció 
m’han fet tornar a pensar en la 
qüestió espinosíssima de la crítica 
política, o de la política de la críti-
ca. Al diari anglès, dues articulistes 
miraven d’explicar per què no els 
havia entusiasmat l’adaptació ci-
nematogràfica de Donetes i, sobre-
tot, per què tothom deia que era 
una pel·lícula important que repre-
senta un triomf polític del feminis-
me. No negaven que ho fos, però el 
que qüestionaven, i aquí és on em 
van començar a interessar, era 
l’axioma que diu que pel·lícules po-
líticament explícites o que contri-
bueixin a representar col·lectius 
històricament poc representats 
són artísticament millors que les 
que no ho fan. De forma més gene-
ral, és l’eterna qüestió de si les in-
tencions polítiques de l’autor, si-
guin de la tendència que siguin, 
s’han de tenir en compte a l’hora de 
jutjar l’obra que ha creat o si s’han 
de deixar a part, com el platet de 
verdures a la brasa que ens porten 
per acompanyar el tall. 

Perquè la cosa no és senzilla. 
Afortunadament avui la crítica té 
moltes més veus que no abans, 
quan dos o tres senyors es tusta-
ven el bigoti refistolat abans 
d’emetre un judici. Ara que tot-
hom pot opinar des del seu comp-
te de Twitter i fer crides urgentís-
simes a veure pel·lícules “impor-
tants” o “fonamentals”, sembla 
que el criteri per recomanar una 
obra s’hagi reduït al fet que repre-
senti les conviccions de qui l’està 
recomanant, que s’hi ha pogut 
identificar i, explicant-ho pública-
ment, es reafirma. Però posseir un 
altaveu que et relata no et conver-
teix en més interessant: cal fer 
parlar l’objecte analitzat. 

A mi Mujercitas em va agradar 
(sense tirar coets) i vaig agrair 
tornar a veure com la Jo March 
acompleix el somni de convertir-
se en escriptora en un món que es 
resistia a obrir aquesta porta a les 
dones. Però vull creure que això 
no és perquè soc dona i escripto-
ra, i que tothom que no ho sigui 
hauria de sentir el mateix plaer 
que jo, perquè intueixo que fer 
crítica només sobre les coses que 
ens afecten personalment o que 
sentim més properes és una for-
ma no de democratitzar la crítica, 
sinó d’infantilitzar-la. !
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