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Sembla que el govern de Cata-
lunya està disposat a aconse-
guir que els nois i noies del 

país només llegeixin a les escoles 
i no llegeixin mai més. De moment 
és el que ha passat, per haver obli-
gat els joves a llegir coses tan ina-
dequades com Mirall trencat, per 
exemple, i moltes més coses que 
no entenen o que els avorreixen. 

Ara que la consellera Vilallon-
ga, de bracet amb el conseller Bar-
galló i una sèrie molt llarga d’ins-
titucions del país, ha creat un Con-
sell Nacional de la Lectura, és el 
moment de prevenir aquest òrgan 
que deixi de considerar que la lite-
ratura té alguna cosa a veure amb 
el concepte nacional. Des de fa al-
menys dos segles, la literatura 
obeeix a uns paràmetres que 
transcendeixen els mites nacio-
nals i entren de ple en allò que Go-
ethe va anomenar literatura uni-
versal. El nacionalisme es pot 
practicar en moltes altres plata-
formes, però convé deixar estalvi 
d’ideologies patriòtiques un bé 
tan ecumènic com la literatura, 
que rarament s’escriu posant els 
ulls i l’estil al servei del nacionalis-
me, i que, quan ho fa, dona fruits 
d’escassa categoria, com una part 
de la poesia de Salvador Espriu. 

Quantes vegades hem proposat 
als consellers de Cultura i d’Educa-
ció –amb informes i tot– que pre-
parin una bona antologia de textos 
de literatura universal, incloent-hi 
la catalana, textos triats en funció 
del valor literari, de la capacitat 
comprensiva dels joves i de la den-
sitat educativa que continguin! 
Quantes vegades hem suggerit que 
literatura catalana hauria de ser un 
terme entès com a literatura en ca-
talà, tant si es tracta d’originals 
com de traduccions, que molt so-
vint superen la qualitat estilística 
dels textos nostrats! 

Més encara, ¿a què treu cap que 
s’hagi de fer llegir als nostres joves 
literatura occitana, que està escri-
ta en una llengua que no enten-
dran? Per què no llegeixen litera-
tura francesa o anglesa, posats a 
fer? ¿Són imperialistes o estatals, 
aquestes literatures? No: són lite-
ratures de primera, des del segle 
XII, sense mancances tan grans 
com les que té la literatura catala-
na, per desgràcia. Si la consellera 
Vilallonga diu que aquest Consell 
es crea per fer “un país més lec-
tor”, ja cal que es pensin bé les lec-
tures que aconsellaran a tots els 
nivells de l’educació pública, per-
què si les lectures obligatòries 
continuen posseint el caire que 
han posseït habitualment, llavors 
podem estar segurs que el país no 
serà “més lector”, sinó gens lector, 
com ja està passant. S’ho pensin, 
s’ho pensin, i si hom pot ajudar, no 
deixin d’avisar-nos.!

La venjança és viure 

L’objectiu dels 
supervivents: fer l’amor 
contra la mort 
 
“Mai s’ha de mentir. L’art té aquesta 
grandesa particular: no tolera la men-
tida. Es pot mentir en l’amor, en la po-
lítica, en la medicina, es pot enganyar 
la gent i fins i tot es pot enganyar Déu, 
però en l’art no es pot mentir”. És un 
consell d’Anton Txékhov, el gran dra-
maturg i narrador rus. 

L’obra Platònov, escrita per Txékhov 
quan tenia només divuit anys, conté un 
fragment de diàleg entre Voïnitzev i Tri-
letzki que dona sentit a la feina de Tho-
mas Rémige, un dels infermers que co-
ordina l’extracció i el trasplantament 
d’òrgans i teixits a França. El fragment 
diu així: “«Què hem de fer, Nicolas?» 
«Enterrar els morts i reparar els vius»”. 

Rémige és un dels personatges que 
desfilen per la novel·la Reparar els vius, 
de l’autora francesa Maylis de Kerangal, 
publicada per Angle Editorial amb tra-
ducció de Jordi Martín Lloret i guardo-
nada amb el premi Llibreter 2015. Hi he 
tornat aquest 2020 pandèmic en què 
l’ombra de la mort sembla més allarga-
da que mai. La conclusió és vigent: l’únic 
que podem fer és reparar els vius. La po-
eta Estel Solé rema en el mateix sentit 
en uns versos tristament oportuns: “No 
és cert que no hi puguem fer res. / Ha 
quedat clar qui és l’enemic: / anem con-
tra la mort. / La venjança és viure”. 

Juraria que la supervivència passa 
per fer l’amor contra la mort. L’amor no 
pot aturar la mort, però estimar és un 
verb que convé conjugar per continuar 
vivint fins a morir. Estimem mortals i 
ens sabem mortals, tot i que tendim a fer 

veure que oblidem aquesta condició 
nostra. I potser fem ben fet: el millor 
menyspreu és la ignorància. 

La mort és una 
esgarriacries i, doncs, 
la matem silenciant-la 

 
Abans la gent hi tenia una relació de tu 
a tu, amb la mort, però en els últims dos 
segles la cosa ha canviat. “La mort s’ha 
tornat taciturna i imposa silenci –escriu 
Patrick Süskind–, i nosaltres li fem el fa-
vor de callar de molt bon grat, sí, la ma-
tem silenciant-la. I no perquè no en sa-
piguem res –que és el motiu més normal 
de no dir res, ja se sap–. Doncs no, sim-
plement perquè sempre és tan negativa, 
una esgarriacries, una autèntica derro-
tista, i amb aquesta gent avui dia no hi 
volem tenir res més a veure”. Süskind fa 

l’anterior reflexió a l’assaig Sobre l’amor 
i la mort, publicat per Columna el 2006 
i traduït per Carme Gala. 

Per un salt mental prou obvi per a qui 
tingui presents les dues novel·les, la re-
lectura de Reparar els vius em porta a un 
dels títols que més m’han impactat al 
llarg de tants anys de lectures: No em 
deixis mai, de Kazuo Ishiguro (Anagra-
ma-Empúries, 2005, traducció de Xavi-
er Pàmies). L’obro per l’escena en què la 
Kath experimenta una mena de revela-
ció: “Em va tornar a envair aquell sen-
timent, vague i distant primer, però ca-
da vegada més poderós, fins al punt que 
després no podia deixar de pensar-hi. 
[...] I aquell sentiment va tornar, tot i 
els meus esforços per bandejar-lo: el 
sentiment que fèiem tot allò massa tard; 
que hi havia hagut un moment per fer-
ho, però que l’havíem deixat passar, i 
que eren més aviat ridícules, i fins i tot 
dignes de retret, totes aquelles coses 
que ara pensàvem i planejàvem”. 

Hi ha un moment per esprémer la vi-
da, i aquest moment és ara. Demà pot-
ser patirem un accident i entrarem en 
un coma cerebral irreversible i algú de-
manarà als qui ens estimen si ens haví-
em plantejat mai fer donació d’òrgans. 
Davant la mort dels altres, l’actitud més 
generosa que podem adoptar és inten-
tar reparar els vius en cos i ànima. Ho 
sap del cert Thomas Rémige, que no ha 
vist ni llegit l’obra Platònov, d’un 
Txékhov primerenc, però que va trobar-
ne un fragment en un diari que ronda-
va per una bugaderia, i el fragment el va 
fer estremir “com s’estremeix un nano 
quan descobreix la fortuna”. 

No és cert que no hi puguem fer res, 
ha quedat clar qui és l’enemic. I quina és 
la venjança.!

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

Hi ha un moment per treure suc del temps 
limitat en què ens batega el cor, i deixar 
passar aquest moment és un mal negoci

El virus de la conspiració

Massa cofois per anar darrere dels 
misteris, els vam canviar per les 
conspiracions. D’això en parlà-

vem fa unes setmanes, quan dèiem que 
el dibuixant francès Jake Raynal havia 
renovat amb abduccions i conspirano-
ies l’imaginari del París misteriós, de les 
gàrgoles xopes de pluja, de tot allò que 
prové del fulletó i dels polars de quiosc. 
Però la conspiració és grotesca des del 
moment que és antipolítica. Un conspi-
ranoic busca explicacions suprapolíti-
ques a problemes polítics. Si als miste-
ris els van salvar del ridícul detectius 
com Sherlock Holmes, l’únic punt de 
vista que pot salvar la conspiració és el 
polític. I això és el que va fer Raynal al 
darrer àlbum, convertir en qüestió po-
lítica la sospita, la por, la malfiança cap 
al poder. 

El llibre va sortir el 2018 a edicions La 
Découverte, i es diu La septième arme. Une 
autre histoire de la République. El guió és 
de David Servenay, periodista especialit-
zat en conflictes franco-africans. Ex-
plica com un grup d’oficials de 
l’exèrcit francès va introduir a 
l’estat la doctrina de la guerra 
revolucionària, un concepte 
pres del maoisme (hi ha també 
l’apropiacionisme ideològic). 
D’aquesta manera, amb el pre-
text de defensar-la, se sotmet la 
població civil a pràctiques de guerra. 
Es va començar a provar durant la Guerra 
d’Indoxina i va prendre la forma definiti-
va a la Guerra d’Algèria. Després va ser por-
tada a la descolonització del Camerun i 
més tard a la Ruanda del genocidi. Al segle 
XXI va arribar a l’Afganistan, i finalment el 

seu vocabulari, els seus tics, la seva ombra, 
es van instal·lar a la vella França. I així co-
mença aquest còmic. Amb el dia que Ma-
cron celebra la investidura com a president 

de la República desfilant cap al monu-
ment del soldat desconegut, a l’Arc 

del Triomf de París, a bord d’un 
vehicle militar. Mostrant que ell 
és el cap suprem de l’exèrcit. 
L’àlbum acaba tornant al pas-
sat recent, amb els atemptats de 

Charlie Hebdo i la declaració de 
l’estat d’emergència. Entremig hi 

ha totes les guerres ocultes esmenta-
des. Els darrers mesos qualsevol conspira-
noic trobaria una relació entre el que diu 
aquesta bande dessinée i el vocabulari que 
els polítics del món han fet servir durant 
la pandèmia. La conspiració és un virus 
molt contagiós. Igual que les paraules.!
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