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a història com a novel·la o
la novel·la com a història
va ser un dels lemes que va

utilitzar Norman Mailer per defi-
nir el seu propi gènere des del pri-
mer llibre, Els nus i els morts, en
què recreava algunes de les seves
experiències en la guerra del Pací-
fic. Estàvem parlant d’una novel-
la de qualitat, que es podria asso-
ciar a alguns dels grans mestres
del gènere, com ara Marguerite
Yourcenar, Gore Vidal i Robert
Graves, que la va popularitzar
gràcies a les seves novel·les sobre
l’emperador Claudi, de la dinas-
tia Júlia. Tots tres van utilitzar
l’imperi romà com a tema de les
seves obres. I han estat irrepeti-
bles. La mateixa novel·la, sigui de
l’espècie de sigui, no se separa gai-
re de la història ni de la poesia. El
Mobby Dick de Melville i els altres
novel·listes de llengua anglesa
vinculats a l’aventura, els france-
sos (Stendhal, Flaubert, Balzac,
Zola...) i els clàssics russos (Go-
gol, Dostoievski i Tolstoi) van
convertir la novel·la en el que és:
el gènere que millor ha definit
l’home modern, potser millor
que els historiadors. Sabríem què
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va passar a les trinxeres de la Pri-
mera Guerra Mundial si no fos
per Céline? Qui ha explicat millor
la Guerra Civil que els Sales, Cal-
ders, Lera i companyia? El testi-
moni dels camps d’extermini na-
zis no haurien estat de la mateixa
magnitud sense les novel·les
d’Amat-Piniella, Semprún, Pri-
mo Levi, Imre Kertész...
   La relació entre novel·la i histò-
ria ha estat profitosa des bon co-
mençament quan Homer va
transcriure les històries sobre
l’atac i destrucció de Troia. Al
nostre país, la novel·la històrica
l’havíem tractada a bastament
pels escriptors de la guerra, però
darrerament el fenomen de 1714
ha agafat força i segurament els
actes centrals del Barcelona No-
vel·la Històrica, la primera setma-
na dedicada a la literatura històri-
ca que ha tingut lloc al Born, en
són un bon exemple. Per sumar-
nos a la iniciativa, hem encarregat
una visió de fons a l’especialista
David Madueño i també us ofe-
rim l’entrevista amb Lindsey Da-
vis, que ha estat guardonada amb
el primer premi Barcino, dins
aquest primer congrés. ❋
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Homer ja va
recrear el setge
a Troia en un
de les primers
textos literaris

n milió i mig de perso-
nes han vist com la pia-
nista Maria Joao Pires

tocava Mozart. No, no és que hi
hagi hagut un sobtat interès dels
usuaris de youtube per la músi-
ca clàssica, és que aquest con-
cert ha triomfat a les xarxes so-
cials per culpa d’un error. Quan
l’orquestra comença a tocar, la
pianista s’adona que s’havia
preparat una altra peça, que no
té la partitura que cal, que no
podrà sortir-se’n amb el Con-
cert en re menor. El món li cau a
sobre. Una mà al cap, un tancar
els ulls, un sospir en silenci, un
“No puc” mussitat al director.
Riccardo Chailly, batuta a l’aire,
va dirigint els altres instruments
i reacciona prou bé. Fa un lleu
gest de complicitat a la pianista,
discret, subtil, però efectiu.
Aleshores tot canvia, ella fa el
cor fort, toca de memòria, la
música flueix, l’art ha vençut.

U Per què aquesta badada ha
despertat tant d’interès? Perquè
és humana. Tothom es pot po-
sar a la pell de la pianista. La seva
sensació de desubicació és
enorme i sospito que ella acaba
tocant més bé que mai, si més
no, amb més emoció que mai,
perquè voreja l’abisme. Això és
el que passa amb la bona litera-
tura. Precisa riscos: anar contra
corrent, no preparar el concert
que toca i acabar tocant com si
un hi estigués per sobre, dei-
xant-se fluir. També els passa als
bons esportistes. No es nota ni
que es cansen, sembla que no
suïn, és la precisió del gest, com
en la prosa ho és la de l’adjectiu i
el verb. Estaria bé que tant se
valgués si guanyen o no, com es-
taria bé que tant se valgués si els
llibres, la música, arriben al top
ten o no. Un milió i mig de per-
sones s’ha emocionat amb la
pianista i això és bell. ❋
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