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Potser una de les impugnacions més encertades i 
insolents al dogmatisme lector, al que diuen que 
cal llegir, o no cal, l’ha fet l’escriptor de novel·les 

de por Grady Hendrix al seu llibre Guía del club de lectu-
ra para matar vampiros (Minotauro, 2021). Les prota-
gonistes d’aquest llibre són unes dones de Charleston 
(Carolina del Sud, un món sudista), que s’han apuntat 
a un club de lectura. Es troben als anys 90, la dècada en 
què algú va dir que la humanitat havia arribat a la fi de 
la història. Són mares i joves, i tenen una família tradi-
cional i injusta, i malauradament també la lectura i els 
llibres formen part d’aquest determinisme, d’aquesta 
condició irrevocable de les coses. Això passa molt sovint.  

Un arriba als llibres seguint un fil semblant a la lli-
bertat i es troba engarjolat en prejudicis, lectures fe-
tes a correcuita, pàgines i pàgines que un ha desistit 
d’entendre i, cosa que és pitjor, amb l’obligació de dir-
ne alguna cosa. En una entrevista que li van fer a la re-
vista Windumanoth (núm. 13, setembre, 2021, el títol 
és el nom d’una heroïna fantàstica de l’Ana María Ma-
tute), Grady Hendrix explica que va inspirar-se en el 
club de lectura de la seva mare, i que de petit l’odiava, 
encara que de gran va comprendre que el club forma-
va part d’un complex ritual (o potser una farsa) que 

aquelles dones havien bastit per 
protegir els seus fills, les seves 
famílies i a si mateixes. Protegir-
se de la vida quotidiana. A la no-
vel·la, les protagonistes comen-
cen llegint llibres diguem-ne 
que amb valors, tots molt adi-
ents..., però de seguida es re-
bel·len i creen el seu propi club 
de lectura centrat principal-
ment en històries de true crime, 
és a dir, literàriament desacredi-
tades. Tot i que els problemes 
amb el vampir del títol arribaran 

per una altra banda, d’aquesta determinació d’em-
prendre el seu propi camí lector neix també l’empen-
ta, l’autoconfiança, per encarar-se amb la vida diària 
d’una manera més compromesa (compromesa amb els 
seus actes). La lectura no és un camí, sinó la manifes-
tació del que som. I els vampirs no estan als llibres, si-
nó al carrer. A l’esmentada entrevista, l’autor afegeix 
que el terror literari consisteix a explicar la vida quo-
tidiana, però amb estones menys avorrides. ✍
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Marguerite Duras tenia una presència 
inquietant: la mirada inquisidora i un 
punt desconfiada, el rictus horitzontal, 
desafiant, la barbeta aixecada, amb una 
certa arrogància. Si en sou lectors, sa-
breu que aquesta cuirassa amaga tot el 
dolor per les barbàries del segle XX, per 
la mort, per la pobresa i pels 
amors perduts; i, alhora, to-
ta la determinació que 
cal per tirar endavant 
amb tanta fermesa 
com sigui possible.  

Escriure va publi-
car-se el 1993, no-
més tres anys abans 
de la seva mort, i és, 
en certa manera, el 
seu testament litera-
ri més conscient, mal-
grat que a C’est tout 
(P.O.L., 1995), Yann An-
dreás hi recolliria algunes de 
les converses que va mantenir 
amb ella durant els últims anys de la se-
va vida, quan Duras ja estava molt ma-
lalta.  

Tot i que Escriure és només el pri-
mer dels cinc textos que conformen el 

llibre, és, sens dubte, el que dona sen-
tit al llibre. Duras hi presenta l’espai de 
l’escriptura des del lloc físic de casa se-
va a Neauphle i el trena amb l’espai ín-
tim del pensament per tornar de nou 
a la materialitat del propi cos. En tots 
tres àmbits, l’escriptora hi desgrana 
l’experiència necessària, deliberada i 
de vegades dolorosa de la soledat, un 
tema sempre present a la seva obra. És, 
segurament, des d’aquest clos tan par-
ticular que es pot entendre el gest des-
afiant de Duras que descrivia al princi-
pi: la memòria acumulada sota la pell 
converteix el cos en una mena de balu-
ard des d’on explica el món alhora que 
se’n protegeix. La casa és la constata-
ció física, el refugi, la segona pell evi-
dent als altres.  

A Escriure Marguerite Duras hi ex-
pressa la soledat des d’un lloc que té 
poc a veure amb la malenconia i molt 
amb construir a consciència un estat 
des d’on poder enfrontar-se a la incer-
tesa del full en blanc. Ho fa des del gest 
i l’observació conscient i minuciosa 
del seu entorn –“s’escriu per veure 
com mor una mosca”– i des de l’as-
sumpció de l’escriptura com un ofici 
que demana una voluntat ferma –s’ha 
de dir: no es pot. I s’escriu.  

Un espai des d’on mirar-se 
el món 
Arribar a la resta de textos que compo-
nen el llibre després de llegir detalla-
dament des de quin lloc escriu Duras 
pot ser un bon exercici per copsar, de 
manera pràctica, totes les particula-
ritats que introdueix Escriure. I, tot i 
que la preocupació pel procés creatiu 
continua a Mort d’un aviador anglès i 
el seu estil particular ressona en tots 
els textos, és difícil deixar anar el text 
que obre el llibre i es fa gairebé impos-
sible no enyorar-lo mentre llegim la 
resta. I és normal, el que se’ns ha donat 
no és poca cosa: Duras ens ha fet par-
tícips, amb una franquesa devastado-
ra, d’una ètica de l’escriptura que aca-
ba sent una ètica vital sobre el lloc que 
algú decideix ocupar al món i tot el que 
hi ha posat d’ell mateix per bastir l’es-
pai per ocupar-lo i des d’on mirar-lo.  

Potser també per aquesta ètica de 
l’escriptura que diria que la traducto-

ra, Blanca Llum Vidal, com-
parteix, i que ha expressat 

tan bé en els seus propis 
llibres, Duras sona en 

català tan tallant, tan 
macada i tan caira-
da com en el fran-
cès original. Fràgil 
i determinada, 
conscient del seu 
gest i de la potència 

d’un pensament i 
una mirada profun-

dament femenins. Es-
criure és un compendi 

del saber acumulat durant 
anys, que barreja el més prosaic 

i natural de la vida amb la solemnitat, 
amb la imperiosa necessitat d’asseu-
re’s, quan cau la nit, i endinsar-se en 
el desconegut d’un llibre obert o una 
pàgina per estrenar. ✍
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