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Javier Marías 

L’escriptor en llengua cas-
tellana Javier Marías, 
que temps enrere va fer 

molt bones novel·les, hauria de 
posar-se com a exemple del que 
un periodista –ho és tothom 
que escrigui en un diari, perquè 
no és un lloc per publicar-hi te-
sis doctorals– no ha de fer mai: 
estar contínuament de mal hu-
mor. Ja fa anys que Marías fa 
servir un to desagradós, rega-
nyós i displicent als articles que 
publica en un periòdic “interna-
cional” espanyol, molt llegit; pe-
rò amb l’article que va dedicar la 
setmana passada a l’alcaldessa 
de Barcelona va superar tots els 
límits del que pot considerar-se 
decorós, i, especialment, eficaç. 

Seguint el text d’aquell arti-
cle, l’escriptor feia servir les pa-
raules següents, una o dues en 
cada frase, relatives a la persona 
de Colau o a l’estat actual de la 
ciutat de Barcelona: “mamarra-
chada”, “alcaldesa bufa”, “cu-
tre”, “infame mezcla”, “pueril y 
hortera”, “chafarrinón esper-
péntico”, “pueblerino, palurdo, 
cateto” (les tres seguides), “pin-
tajos”, “diseñado por esquizofré-
nicos”, “redecoración salvaje”, 
“garabatos horrendos”, “imbeci-
lidad”, “enloquecida cruzada co-
lauita”, “cruzada [altra vegada] 
primitivista y retrógrada”, “Co-
lau y su equipo son tan ignoran-
tes...”, “antojo hortera [altra ve-
gada]”, “atropello mayúsculo”, 
“imparable fealdad de su capi-
tal”, “obediencia bovina”. Massa 
exabruptes en una sola pàgina. 

Sobta que un escriptor que va 
viure a Anglaterra i que va fer 
una traducció admirable del lli-
bre de Laurence Sterne Tris-
tram Shandy, novel·la plena 
d’humor com poques n’hi ha, no 
s’hagi amarat ni una mica 
d’aquest humor anglès, el famós 
wit, que continua sent el més re-
finat i cortès dels annals de l’hu-
morisme literari i periodístic del 
món sencer (gairebé tots els 
grans autors anglesos dels segles 
XVIII i XIX van practicar el pe-
riodisme, com ho fa ell mateix). 

De vegades lamentem que a 
Catalunya s’hagi perdut una bo-
na dosi de l’humor que va ser 
gloriós –i enormement útil en 
moments de desventura– entre 
la generació modernista i el fi-
nal de la Guerra Civil. Però sem-
bla clar que articles com els que 
regala Javier Marías a l’opinió 
pública espanyola cada setma-
na o bé fan pensar que l’humor 
és una virtut que s’està perdent 
a tot arreu o bé fan creure que 
els estirabots de certs madri-
lenys contra Catalunya i contra 
Barcelona i la seva màxima au-
toritat han arruïnat, entre la po-
blació de la gran capital, un hu-
mor del qual també havien par-
ticipat en altre temps.!

La temptació fàcil 
dels espòilers

L’autor que va censurar 
la primera ressenya 
literària de la història 
 
Ens n’informa l’enyorat Roberto Calas-
so en un dels textos inclosos en el llibret 
Com ordenar una biblioteca (Anagrama, 
traducció de Xavier Valls): la primera 
ressenya literària de la història data del 
9 de març del 1665 a París, quan la re-
vista científica Journal des Savants va 
publicar un article breu escrit per Ma-
dame de Sablé sobre les Màximes de 
François de La Rochefoucauld. De fet, el 
que es va publicar no va ser la ressenya 
tal com havia estat redactada original-
ment sinó una versió corregida pel ma-
teix autor del llibre. Madame de Sablé 
era amiga de La Rochefoucauld i va te-
nir la cortesia de sotmetre a l’autor res-
senyat el text que acabava d’escriure. 
Ella es desfeia en elogis cap a l’obra del 
seu amic però, no obstant això, ell va eli-
minar-ne el paràgraf més significatiu i 
va rebaixar la força d’altres frases del 
text. És a dir: el va espatllar. 

Un dels pitjors errors que podem co-
metre quan ressenyem un llibre, sobre-
tot una novel·la, és explicar-ne més co-
ses del compte. Pot passar que revelem 
massa detalls de l’argument i, doncs, ai-
xafem la guitarra als lectors. És la me-
va gran preocupació sempre que em po-
so el barret de divulgadora llibresca: no 
fer espòilers dels que, com a lectora, 
m’hauria emprenyat que em fessin. 
Com que és inevitable avançar-ne algu-
na cosa, dels llibres dels quals parlem, 
l’objectiu que m’imposo (no dic pas que 
ho aconsegueixi) és que el balanç entre 
el que aporto i el que inevitablement re-
velo sigui positiu, és a dir, que ningú pu-

gui pensar que hauria estat més profitós 
passar per alt la ressenya. Una altra ga-
rantia de no espoilejar, esclar, és fer-ho 
a la manera d’Oscar Wilde: “Mai no lle-
geixo els llibres si n’he de fer la crítica: 
som tan influenciables…”. 

La màxima de Wilde encapçala un lli-
bre que corria per la meva biblioteca 
sense que jo en fos gaire conscient. Tinc 
una mudança a l’horitzó i em toca deci-
dir quins volums m’emporto perquè els 
voldré llegir o consultar o rellegir i quins 
altres sospito que no llegiré ni voldré 
entrar-hi mai: d’aquests, me’n puc des-
prendre, que l’espai va car. El llibre en 
qüestió, que no sé si conservaré, es ti-
tula Com parlar dels llibres que no hem 
llegit (Empúries, traducció de David 
Clusellas) i el signa Pierre Bayard, un 
professor de literatura que s’ha trobat 
sovint en la situació d’haver d’opinar so-
bre llibres que ni tan sols ha fullejat. 

Una novel·la que no va 
de la solitud sinó de les 
seves conseqüències 
 
“Hi ha diverses maneres de no llegir, la 
més radical de les quals és no obrir cap 
llibre –escriu Bayard–. Però, indepen-
dentment de si llegim o no, l’absència 
completa de lectura afecta gairebé tots 
els llibres, i és per això que és la princi-
pal manera que tenim de relacionar-nos 
amb l’escriptura”. És impossible llegir 
tots els llibres bons que s’han escrit, ni 
que no féssim res més que llegir durant 
tot el dia i tota la nit. Ara bé: per fer-nos 
una idea prou precisa del contingut d’un 
llibre sense haver-lo de llegir, només cal 
escoltar o llegir allò que els altres en di-
uen o escriuen. “Aquest mètode, al qual 
Valéry no s’amagava de recórrer quan 
parlava de Proust, ens pot fer guanyar 
molt de temps”, apunta Bayard.  
       Me n’he anat per les branques quan la 
meva intenció inicial era parlar de So-
la, la primera novel·la de Carlota Gurt. 
Però em costa fer-ho sense deixar caure 
algun espòiler. Perquè és d’aquells lli-
bres que no van ben bé del que sembla 
que van, i fins i tot aquesta frase ja diu 
més del que potser caldria. Sola és un 
compte enrere que ens arrossega fins a 
un dia concret. No és tant un llibre so-
bre la solitud com un llibre sobre el que 
ens fa la solitud. És, això sí, un homenat-
ge i una reescriptura de Solitud de Víc-
tor Català. És, també, una novel·la sobre 
algú que intenta escriure una novel·la. 
I és una història vertiginosa i de llengua 
vivíssima que se t’emporta i t’estabor-
neix. Carlota Gurt ha parit una novel·la 
que, amb permís del senyor Bayard, no 
voldreu ni podreu no llegir.!

EVA 
PIQUER
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Parlar sobre llibres vol dir també aprendre a 
destriar què es pot explicar i què no 
sobre els llibres dels quals parles

Estrany homenatge a José Luis Guarner 

El yin-yang dels pobres era el boli Bic. 
Aleshores, la filosofia de la gent que 
fonamentalment vèiem la tele es re-

gia per una dualitat cabdal entre tot allò 
que és fi, i la resta, que és normal. Així, la 
gent de la literatura era molt fina, i la del 
cine era normal. Encara hi ha una oposi-
ció (i un complementar-se, és a dir, un yin-
yang) entre la narrativa cinematogràfica 
i la narrativa de la literatura. Anava a dir 
literària, però ja fa temps que s’assumeix 
que el cinema pot ser literari (i fins i tot es 
denuncia com a defecte).  

On no hi ha cap oposició és entre crí-
tica literària i crítica cinematogràfica 
quan totes dues són escrites. Ambdues 
són literatura de paraula. El mateix passa 
amb la crítica esportiva. L’Équipe, el di-
ari d’esports més venut a França, va con-
fiar durant anys les cròniques del Tour 

(amb el 14 juillet, l’esdeveniment més 
destacat que passava en aquest país, fins 
que van patir els atemptats de Charlie 
Hebdo, Bataclan, l’assassinat del profes-
sor Samuel Paty..., i va quedar obsoleta 
l’esmentada imatge de país) a l’escriptor 
Antoine Blondin, un dels hússars que van 
exercir una literatura diferent (és a dir, de 
dretes) en els dies que tot França era 
sartriana i existencialista de so-
ca-rel. (Els de dretes d’aquí no 
us emocioneu, sisplau, mai no 
arribareu a ser una dreta fina, 
ni tan sols normal). 

Per ventura, la novel·la 
més coneguda de Blondin és 
Un singe en hiver. I encara es va 
fer més famós aquest llibre quan, 
al cap de poc de sortir, el director 
Henri Verneuil el va convertir en pel·lícu-

la amb dues icones nacionals, una que se 
n’anava (Jean Gabin) i l’altra que hi entra-
va (el recentment desaparegut i tan plo-
rat Jean-Paul Belmondo). De fet, aquesta 
pel·lícula mostrava el relleu entre ells dos. 
No sé com m’ho he fet per no poder parlar 
ara, per falta d’espai, de José Luis Guar-
ner com a crític de cine en diaris, llibres 

i revistes, és a dir, com a home de lle-
tres. Però això queda ben palès al 

seu llibre Autorretrato del cro-
nista (Anagrama, 1994), una 
extensa antologia dels seus 
millors textos, editada a ma-
nera d’homenatge pòstum. 

Rere tot el que passa a la vi-
da, sigui literatura o no, sem-

pre hi ha un escriptor, o escrip-
tora. De fet, els escriptors van per 

davant de la literatura.!
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