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Apocalipsi

Quan gairebé cap dels vivents 
a la Terra ja no ha tingut te-
mor de Déu, ha arribat un pe-

tit senyal de la fi dels temps, el co-
ronavirus. De fet, és un virus menys 
perniciós que la grip espanyola, 
que l’any 1918 va matar prop de cin-
quanta milions de persones només 
a Europa, però que s’ha escampat 
i sembla que s’escamparà arreu 
fins a convertir-se en una pandè-
mia. En els temps en què la gent, les 
religions i les filosofies considera-
ven la contingència de l’ésser humà 
–tampoc no cal considerar la cosa 
gaire a fons, perquè és una evidèn-
cia que tothom es mor un dia o al-
tre–, les pitjors epidèmies eren en-
tomades com una prova del poder 
absolut dels déus o de la mera bi-
ologia. Ara, com que el mite del 
progrés i les noves tecnologies 
han fet creure al personal humà 
que no ens hem de morir mai, un 
virus petitet, que mata menys 
que la grip, ha fet saltar totes les 
alarmes: “Òndia! Som mortals!”, 
com si això no fos un destí per a la 
humanitat perfectament plausible. 

A l’exili de Patmos, sant Joan va 
escriure un Apocalipsi –un dels lli-
bres més insòlits de la Bíblia, junta-
ment amb el Cohèlet– on va desgra-
nar amb tot detall l’arribada del 
“regne dels mil anys”, és a dir, l’ini-
ci devastador de la general ruïna de 
l’orbe terrenal. Al capítol 18 s’hi lle-
geixen desventures tan clares com 
aquestes, que fan referència als 
mercaders de Babilònia (justa equi-
valència, avui, dels capitalistes del 
món sencer): “Els mercaders que 
ella havia enriquit s’aturaran lluny, 
per por del seu suplici, ploraran i es 
lamentaran dient: «Ai, ai, la gran ca-
pital, vestida de lli, de porpra i es-
carlata, adornada amb or, pedres 
precioses i perles! En una hora s’ha 
perdut tanta riquesa!» [...] Després 
un àngel poderós va aixecar una pe-
dra grossa com una mola de molí i la 
llançà al mar tot dient: «Amb la ma-
teixa violència serà precipitada Ba-
bilònia, la gran capital, i no la troba-
ran mai més» [...] I és que tu comer-
ciaves amb els que dominaven el 
món i enganyaves tots els pobles 
amb les teves bruixeries”. 

Avui el món sencer –llevat 
d’unes quantes terres de l’Amazò-
nia i de l’Àfrica subsahariana– és 
una dilatada, rodona Babilònia. I 
aquesta epidèmia, no excessiva-
ment maligna, ha vingut per recor-
dar als homes que un dia vindrà 
l’apocalipsi de debò, amb set segells 
i set trompetes, i tot se n’anirà a fer 
punyetes definitivament. Però no 
cal que patim més del compte: per 
ara, només és un avís.!

Et vull colonitzar

Per què en diem sexe 
quan volem dir segrest 
cerebral? 
 
“Et vull colonitzar”, diu la dona de la 
piscineta a l’home que ronda per allà en 
un dels contes del recull Cavalcarem to-
ta la nit, de Carlota Gurt (Proa, premi 
Mercè Rodoreda 2019). “Vull que un 
pensament de mi s’amagui sempre en 
algun dels teus replecs cerebrals, ins-
tal·lar-m’hi i que ja no puguis fer-me’n 
fora ni que vulguis”. En època de virus 
de nova fornada que campen com vo-
len, llegeixo el verb colonitzar i penso 
en microorganismes patògens que ves 
a saber si ens sobreviuran a tots. Però la 
idea de colonitzar cervells em colonit-
za el cervell: ¿no és això el que prete-
nem sempre que establim una relació 
amb algú, saber que ens hem hostatjat 
amb contracte indefinit en un raconet 
invisible d’aquest algú? ¿No és el con-
tacte físic un succedani de la desitjada 
invasió de cervells aliens? 

La dona d’esperit colonitzador sap 
que la realitat té les de perdre enfront 
dels paradisos que pot dibuixar soleta 
dins del seu cap. Per això vol però no vol 
un sexe que mai està a l’altura de les ex-
pectatives mentals. Perquè la realitat 
“té olors inesperades, cossos matussers, 
pèls inoportuns, postures incòmodes, 
preservatius que s’han de posar”. Al cap 
tot és perfecte, constant, abstracte, pen-
sament pur. La realitat va a la seva i té 
molts números d’espatllar els titulars 
que imaginem per avançat. 

La protagonista d’aquest conte, que es 
diu L’estiu etern i que pagaria ell sol el lli-
bre sencer, es confina a casa perquè sí. 
Sense coronavirus, ni falta que fa. Vol in-

tentar no sortir-ne en tot l’agost, perquè 
baixar al poble és un calvari de cues i per-
què així posa a prova la pròpia força de 
voluntat. “Potser em trastocaré amb 
l’experiment i em quedaré atrapada 
aquí, en un estiu etern”, especula aques-
ta professora d’institut carregada de ma-
nies que fa el mort en una piscina circu-
lar de cent noranta-cinc centímetres de 
diàmetre. Que de tant en tant se submer-
geix i es queda clavada a terra. “Qui sap 
si el món real és el que es veu des de dins 
de l’aigua i l’exterior només és un mirat-
ge orquestrat pel cervell, que s’entesta 
a fer que les coses tinguin sentit”. 

Els relats de la traductora Carlota 
Gurt, que debuta com a autora amb 
aquest llibre però ningú ho diria, ens 
brinden lectures metafòriques relacio-
nades amb els frens i temors que tots 
portem dintre. Amb les pors que mane-
guem com podem i amb el coratge que 

traiem d’on sembla que no n’hi ha. Amb 
el desig, també, que ens omple i ens 
inunda i ens vessa i què en farem, del de-
sig, ara que hem trobat l’amor. I amb 
l’amor: ai, l’amor. “L’amor és indefugi-
ble, collons”, no diu però podria dir al-
gun dels personatges del recull. Un altre 
personatge podria baixar l’escala can-
tant amb la bugada sota el braç i fotre’s 
graons avall i trencar-se el peroné, po-
sem per cas, però no vull donar-li ide-
es. No li calen, tampoc. La realitat, tan 
capriciosa, ja fa prou la traveta. 

Cavalcarà nit i dia durant 
tantes nits i tants dies 
com vulgui 
 
“No ens agradem i, alhora, ens enamo-
rem de com som, de com ens pensem 
que som o de com volem ser”, va escriu-
re Montserrat Roig parlant de les dones 
narradores en un dels textos inclosos a 
l’imprescindible Digues que m’estimes 
encara que sigui mentida (Edicions 62). 

Carlota Gurt (Barcelona, 1976) ha fet 
una arrencada de cavall i no seré jo qui li 
auguri cap aturada. Cavalcarà mentre li 
plagui –amb crosses, si convé– pels bos-
cos literaris, a partir d’ara. La seva pro-
sa viva, fresca, desperta, té l’encant de qui 
no sap si s’agrada però alhora s’enamo-
ra de com és, de com es pensa que és o de 
com vol ser. Rere una veu impetuosa s’hi 
deuen amagar inseguretats d’autora no-
vella, però se li endevina una tenacitat 
com la de la dona de L’estiu etern, que 
d’entrada es resisteix a buidar la piscina 
per desfer-se d’unes algues colonitzado-
res: “No m’agrada perdre, saps?”. La Gurt 
–crec, creieu-me, llegiu-la– és de les que 
juguen i guanyen.!

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON 
 

Carlota Gurt, que debuta amb un recull de 
contes farcits de metàfores, pretén fer-se 
un lloc en el cervell dels lectors 

Kirk Douglas se n’ha anat
Recordo la reverència que em desperta-
va l’enciclopèdia al prestatge i també 
quedar-me bocabadat davant el misteri 
dels lloms, on es llegia, per exemple: Cili-
ados-Fyvaller. Què hi farem... Durant 
molt temps, l’edició francesa de la La-
rousse ha sentenciat que les òperes del 
compositor Leó! Janáwek estaven “im-
pregnades d’ideologia socialista”. Un no 
es pot creure, però, tot el que llegeix. 

Sí que hi ha un Janáwek que va compon-
dre la sonata 1.X.1905, inspirada per l’as-
sassinat d’un obrer en una tèrbola mani-
festació als carrers de Brno. Aquesta obra 
per a piano està lligada plenament a pintu-
res d’aquella època, com El funeral de l’an-
arquista Galli, obra del futurista italià Car-
lo Carrà (que evoca així mateix la mort 
d’un manifestant en una càrrega policial), 
o L’enterrament d’Oskar Panizza, de l’ex-

pressionista alemany George Grosz. Mit-
jançant aquestes teles, i els corrents pic-
tòrics que en representen, Janáwek està 
en relació directa amb l’elecció de la 
lletjor com a llenguatge artístic. 

Entre les òperes de Janáwek 
n’hi ha una que es diu L’afer 
Makropulos, pertany al gène-
re fantàstic i està basada en 
una comèdia homònima del 
seu compatriota, el novel·lis-
ta i dramaturg Karel vapek, 
l’autor de La guerra de les sala-
mandres, llibre de distopies pel qual 
se’l considera uns dels pioners de la ci-
ència-ficció. Durant els anys que va escriu-
re L’afer Makropulos, vapek també va 
compondre l’obra teatral R.U.R., acrònim 
de Robots Universals Rossum, d’on neix la 
paraula robot, que han fet seva quasi totes 

les llengües del món. Aquest mot se li va 
acudir al seu germà Josef, un pintor així 
mateix compromès, a través del cubisme, 

amb la reivindicació de la lletjor. En el 
context de l’obra, robot volia dir 

esclau i designava un ésser hu-
mà creat només per treballar. 
Poc després, Fritz Lang va di-
rigir la pel·lícula Metropolis, 
de sensibilitat molt propera al 
drama de vapek. Ambdues 

obres, però, tenen més a veure 
amb la història del traci Espàrtac 

(són de l’època de Rosa Luxemburg) 
que amb la idea de robot que més tard 

difondrà Isaac Asimov al seu llibre Jo, ro-
bot, on apareixen les tres immortals lleis 
de la robòtica. Enguany es commemora el 
centenari del naixement d’Asimov, però 
Kirk Douglas se n’ha anat.!
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