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Càustica,
demolidora
i enginyosa

vesats a l’humor de to baix, superfi-
cial i poc esmolat que ofereix la tele-
visió, és tan probable com lamenta-

blement previsible que un llibre tan pregon i
extraordinàriament divertit pugui passar
desapercebut. I més enca-
ra quan no tan sols navega
contra corrent i pertany a
un gènere tan inconcret
com el de la novel·la breu
sinó que el publica una
editorial novella i petita,
que no disposa de cap
campanya poderosa de
màrqueting al darrere i
que aposta a cos desco-
bert per l’exigència, la
qualitat i respecte –del
lector i d’ella mateixa.

El protagonitza el Rato-
lí, una noble ànima càndi-
da i quixotesca, un heroi
antiheroic, hereu, en la se-
va irònica i entranyable
insignificança, dels totho-
ra acomplexats humiliats i
ofesos de les exquisides
narracions de Txékhov,
però amb altres il·lustres
predecessors: Simplicissi-
mus, Samuel Pickwick,
Ignatius J. Reilly...

Aquesta tragicomèdia,
càustica i demolidora, suposa un contun-
dent cop de puny damunt la taula –que, de
rebot, impacta i sacseja l’estómac del lector–,
un profund i devastador míssil terra-aire hu-
morístic dirigit contra l’absurda comoditat
dels tòpics i la injustícia de les generalitza-
cions (“Els homes d’esquerres, que jo sàpiga,
no tenen res a veure amb esglésies i tem-
ples”), contra les veritats, i el miop mani-
queisme de manual imperant.
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Els títols en xifres
L’autor brasiler Moacyr Scliar (1937-2011)
va publicar catorze reculls de contes,
vint-i-una novel·les, vint-i-tres llibres
d’infantil i juvenil, sis títols de cròniques i
quatre assajos.

NOVEL·LA XAVIER SERRAHIMA

És una fantàstica, imaginativa i intel·ligen-
tíssima diatriba de l’autor brasiler Moacyr
Scliar, adreçada contra l’anacrònic immobi-
lisme conservador, que no entén ni vol en-
tendre, però alhora contra la progressia i l’in-

tel·lectualisme popu-
lista de butxaca panxa-
content, masia a l’Em-
pordà i esquí a la Cer-
danya.
    És una obra hilarant
que ens recorda que
l’humor, si no es vol di-
luir en la insostenible
lleugeresa de l’ésser, cal
que sigui sempre engi-
nyós i inciti –o quasi
obligui– a pensar. Si, al
damunt, l’autor s’in-
terroga (i ens interro-
ga) sobre les tan infuses
com indestriables rela-
cions entre existència i
creació literària –“No
hem de crear res que no
puguem controlar. I la
ficció és això, una cosa
sense control. Comen-
ces a escriure, a inven-
tar, i qui sap on vas a
parar”– i s’hi implica
en cos i ànima –“per-
què una part de la vida

és en aquest paper”– poc més li podríem de-
manar.

En un país on la cultura no fos un simple i
orfe aparador de fira sinó el fonament d’una
millora generacional progressiva, obres com
aquesta serien constantment llegides i assa-
borides amb aquella deliciosa delectació que
(et) fa recobrar el plaer per –allò que hauria
de ser i no acostuma a ser– la literatura. Qui
tingui orelles, que escolti. ❋

ELS LLEOPARDS
DE KAFKA
Moacyr Scliar
Traducció:
Pere Comellas
Editorial: Raig Verd
(Barcelona, 2012)
Pàgines: 128
Preu: 13,95 euros

Moacyr Scliar 
va néixer a la zona
jueva de Porto
Alegre
ARXIU

ENTREVISTES D. SAM ABRAMS

Anar sense embuts
eteora, amb la seva inesgotable
voluntat de servei, ha tingut la bo-
na pensada de recollir, en format

de llibre, el cicle d’entrevistes que el perio-
dista veterà Albert Vinyoli va fer a TV3, al
programa Mestres de mestres. Les tretze en-
trevistes televisades ja tenien la seva gràcia
de proximitat i autenticitat, però ara, aple-
gades en un llibre, guanyen intensitat i eficà-
cia perquè han estat editades, en els dos sen-
tits del terme. Efectivament, el primer que
s’ha de dir del llibre és que és un èxit d’edi-
ció. El trasllat d’imatges i so a lletra pura i
dura ha estat fet amb molta cura per no per-
dre ni l’impacte de la vida ni la fondària del
contingut. El resultat és òptim. I és així grà-
cies a tres factors principals: la claredat del

M projecte inicial de Vinyoli, la tria dels perso-
natges i la qualitat intrínseca de les entrevis-
tes. El projecte inicial de Vinyoli opera en
profunditat al llarg del tot el llibre. Les en-
trevistes són un pretext per plantejar tres
qüestions fonamentals: l’estat de la nostra
societat, el valor del coneixement a la nostra
cultura i l’ús correcte de la potència dels
mitjans de comunicació. El llibre és una ar-
dida defensa de la capacitat d’aprenentatge i
el valor crucial de l’adquisició, el desenvolu-
pament i la transmissió del coneixement.

Les tretze personalitats entrevistades for-
men un amplíssim ventall de camps profes-
sionals, caràcters humans i qualitats intel-
lectuals. Una oceanògrafa, un economista,
un ballarí, un músic i compositor, una de-

mògrafa, un periodista, una fotògrafa, un
arqueòleg, un cuiner, un cantant, una pro-
ductora i un físic. Només hem de lamen-
tar l’absència de la literatura.

Són homes i dones d’edats i procedèn-
cies diferents que han fet i fan les coses
d’una manera marcadament diferent. Tot
i això, hi ha punts de coincidència que es
van repetint: l’entusiasme, l’esforç, la de-
dicació, la necessitat de valors, la reivindi-
cació del coneixement, la capacitat d’es-
coltar, la voluntat de canvi...

Mestres de mestres és ben bé la mostra
d’allò que Stendhal demanava de la no-
vel·la europea de la seva època: un mirall
que va sol pel carrer i reflecteix fidelment
tot el que va veient pel camí. ❋
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