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Dante

Un suposat intel·lectual ale-
many, Arno Widmann, va 
publicar fa poc un article al 

Frankfurter Rundschau exposant 
l’opinió que Dante Alighieri era 
un autor molt poc original, que no 
va aportar res al desplegament de 
la llengua italiana i, per acabar-ho 
d’adobar –cosa rara en un ale-
many, que creuen que tot va venir 
de Goethe–, que Shakespeare era 
molt superior al Dant. 

Quant a la primera tesi, l’autor 
de l’article demostrava no posse-
ir ni la més petita cultura literà-
ria: deia que la Commedia –més 
tard, “divina”– estava amarada 
de la poesia dels trobadors pro-
vençals, i, per tant, no presenta-
va cap originalitat. Widmann 
deu haver llegit molt poca litera-
tura clàssica, perquè, si ho ha-
gués fet, sabria que, almenys fins 
ben entrat el segle XX, tots els lli-
bres que s’han escrit deuen algu-
na cosa a llibres escrits amb an-
terioritat. Dante va heretar coses 
dels poetes provençals —fins i tot 
s’inventa uns quants versos en 
aquesta llengua—, com les van 
heretar tots els stilnovisti del 
Duocento italià. És com pensar 
que Joan Boscà o Garcilaso no 
són bons perquè van copiar de 
Petrarca la forma estròfica del 
sonet; o com dir que El Quixot no 
val res pel fet que està basat, a con-
trario, en les novel·les de cavalleria 
dels segles XIV a XVI; o com supo-
sar que l’Ulysses, de Joyce, ho deu 
tot a l’Odissea –i alguna cosa li 
deu, certament, però no el més 
important de l’obra. Costa molt 
trobar un autor absolutament 
original a les lletres de la tradició 
occidental. Al final, un sempre 
pensa, i encara és arriscat fer-ho, 
que els únics llibres originals 
d’aquesta tradició són la llegen-
da de Gilgamesh o les epopeies 
homèriques. 

Quant a la llengua, no hi ha 
dubte que el prestigi de la Com-
media va determinar que la llen-
gua que es va acabar imposant a 
Itàlia fos la de la Toscana, i no la 
de la regió de Calàbria, posem per 
cas: aquestes llengües –hom no 
creu en la paraula dialecte; tot el 
que es parla són llengües idiomà-
tiques– encara són vives, però la 
koiné italiana continua sent la 
llengua antiga de Florència, amb 
totes les novetats que són del cas. 
Quant a la comparació amb Sha-
kespeare, la tesi no pot ser més 
forassenyada. Widmann creu 
que l’anglès és molt més modern 
que el Dant... sense recordar que 
el primer va escriure al segle 
XVII, i el florentí al segle XIV. I, 
amb tot, l’amic Raffaele Pinto, i 
més savis, opinen que, al seu mo-
ment, i malgrat el pes del cristi-
anisme, Dante va ser el primer 
dels moderns del continent. 

En suma: estudieu abans d’es-
criure, periodistes alemanys,  
estudieu!✒

Bon dia, apatia 

¿Qui no ha somiat en 
deixar-ho tot, en sortir 
del joc i desaparèixer? 
 
El 9 d’abril del 1756, Jean-Jacques 
Rousseau se’n va anar de París i es va 
instal·lar per sempre als boscos de 
Montmorency. S’hi va trobar tan a gust 
que va experimentar la sensació de re-
néixer. Lluny de les obligacions socials, 
mirant-se la comèdia humana des de fo-
ra, va tenir temps per a la reflexió filosò-
fica i va trobar més que mai, més que en-
lloc, la connexió amb ell mateix i amb 
l’univers sencer. Fugir pot ser també la 
millor porta d’entrada. 

“¿Qui no ha sentit almenys un cop a 
la vida un desig urgent d’apartar-se del 
món? En moments de desconcert i des-
ànim, ¿qui no ha somiat en deixar-ho 
tot, en sortir del joc i desaparèixer?” 
S’ho pregunta el sociòleg francès Rémy 
Oudghiri a Pequeño elogio de la fuga del 
mundo (Alfabeto, traducció d’Ana Nu-
ño), un volum que descriu la temptació 
de la fugida a través de personatges his-
tòrics i personatges literaris que es van 
escapar de la seva realitat immediata. 

La narradora de la novel·la El meu 
any de repòs i relaxació, de l’escriptora 
nord-americana Ottessa Moshfegh, po-
dria protagonitzar un capítol del llibre 
d’Oudghiri. Perquè ella també vol des-
connectar del món per poder-hi recon-
nectar d’una altra manera. Es proposa 
fer net i ho fa d’una forma bruta, mal-
destra, definitivament equivocada. No 
tant per la decisió de recloure’s a casa 
sense fer res de profit com per la de dro-
gar-se de forma compulsiva amb tota 
mena de fàrmacs: es pren almenys una 
pastilla cada tres o quatre paràgrafs. 

He llegit El meu any de repòs i rela-
xació aquest inici d’abril del 2021, en la 
traducció catalana que n’ha fet Alba De-
deu i que ha publicat Angle Editorial. 
Suposo que m’hauria causat una im-
pressió diferent si m’hagués caigut a les 
mans fa un parell d’anys, quan va sortir 
en castellà amb el segell d’Alfaguara. 
Vista des d’ara, la història resulta gai-
rebé visionària. I ens interpel·la en més 
sentits que abans de la pandèmia. 

Perquè, a veure, de què va aquest lli-
bre? D’una noia de 26 anys –rossa, rica, 
bonica, amb estudis– que opta per con-
finar-se al seu pis de Manhattan durant 
un any evitant al màxim la interacció so-
cial. Ella en diu hibernació i no pas con-
finament perquè la novel·la és del 2018 
(passa del 2000 al 2001 a Nova York, 
just abans d’una altra desgràcia que va 
sacsejar el planeta) i aleshores encara 
no fèiem anar aquesta paraula. Hiberna, 

doncs, per supervivència: creu que es-
borrar-se durant una temporada li sal-
varà la vida. La seva idea és dormir com 
més hores millor per tornar-se immune 
als records dolorosos. “Tenia la certe-
sa –i aquella era, potser, l’única certesa 
que tenia llavors– que, quan hagués dor-
mit prou, estaria bé. Em renovaria, re-
naixeria”. L’amiga bulímica que la visi-
ta de tant en tant, la Reva, és l’únic con-
tacte humà que manté sense distància 
de seguretat: forma part del que avui en 
diríem la seva “bombolla ampliada”.  

La infelicitat dels qui no 
tenen gaires motius per 
ser infeliços  
 
Vaig viure a l’Upper East Side jo també, 
i se’m retreia sovint que em passava els 
dies tancada a l’apartament (treballant, 
en el meu cas). Per descomptat, en algun 
moment he volgut fugir de tot i de tot-
hom (¿qui no ha sentit almenys un cop 
a la vida un desig urgent d’apartar-se del 
món?). Però si aquesta història d’auto-
destrucció pretesament curativa parla 
de nosaltres no és tant per les coinci-
dències biogràfiques com per la capaci-
tat de l’autora de retratar amb encert la 
insatisfacció vital i les foscors d’esperit 
que tots plegats arrosseguem, per més 
que ens hagi tocat ser dels privilegiats 
sense gaire dret a queixar-se. 

Angle Editorial aposta amb força per 
Ottessa Moshfegh (Boston, 1981): ja 
n’ha contractat dos títols més. Jo els lle-
giré, encara que la lectura d’El meu any 
de repòs i relaxació no té precisament un 
efecte jacuzzi. Més aviat pot contribu-
ir a agreujar –però mira, ja no ve d’aquí– 
la fatiga pandèmica.✒

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

“No puc atribuir la meva decisió d’hibernar a 
cap esdeveniment concret”, admet la 
narradora d’aquesta novel·la crua i visionària

Totes les fugides acaben en un pantà

El canvi climàtic ens deixarà sense 
rock’n’roll. Ho diu la revista Inves-
tigación y Ciencia d’aquest mes 

d’abril. Al riu Mississipí (des de Moisès, 
al Nil, fins al blues i el rock, al Mississi-
pí, totes les religions venen d’un riu) dar-
rerament les crescudes es prolonguen 
més del que resultava habitual i les frei-
xedes que l’habiten es tornen inaccessi-
bles. I encara més: els freixes més joves 
romanen submergits durant massa 
temps i tenen dificultats per sobreviure. 
I, per acabar-ho d’adobar, ja fa temps que 
la plaga d’un escarabat invasor destrueix 
aquests arbres amb les seves larves.  

Les mítiques guitarres Fender Strato-
caster i Telecaster (les trobem al so de 
Patti Smith, Eric Clapton, Deep Purple, 
Jimi Hendrix..., les primeres, i de Mud-
dy Waters, Chrissie Hynde, Rolling Sto-

nes, Prince..., les segones) es fabriquen 
amb la fusta dels freixes de l’espècie Fra-
xinus pennsylvanica, que creix en 
aquests pantans del Mississipí. Pe-
rò ara la casa d’instruments hau-
rà de buscar-se una altra matè-
ria primera: potser el vern, 
amb què també treballen. Ai-
xí que de guitarres de freixe 
n’hi haurà ben poques i seran 
ben cares. Al mateix temps que 
es confirma el que ja sabíem: el 
rock dels verns és de pobres. 

Això ho vaig veure a l’època d’estudiant 
que vaig gaudir a la Verneda, nom que vol 
dir lloc de verns. D’aquest barri de Bar-
celona havia sortit La Banda del Extremo 
Placer Solitario (rock de cabells llargs) i 
a continuació sortirien Primera Línea, 
Distrito 5, Cacao Pal Mono... (amb els ca-

bells fent noves ones). A prop de l’institut 
hi havia un ateneu llibertari i un parc que 
rebia el nom de Hyde Park, de manera que 

sacsejat per una força interior deixa-
va el meu honorable doctor Jekyll 

mesurant espondeus a classe de 
llatí per fer campana i anar al 
parc a la recerca del meu indig-
ne Mr. Hyde. Volent ser l’Ste-
venson de L’illa del tresor esta-

va atrapat en l’Stevenson de les 
foscors. Darrere cada Hyde Park hi 

ha uns jardins de Kensington amb la se-
va estàtua a Peter Pan. És una àrea que 
anomenem la dimensió desconeguda, per 
citar els clàssics. Aquest lloc és una barre-
ja de garfis i de potes de fusta, de Jim 
Hawkins i de Campanetes. Mai no ens 
n’escapem del tot. Totes les fugides aca-
ben en un pantà. Ho diu el cinema.✒
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