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NOVEL·LA XAVIER SERRAHIMA

Literatura pre(e)scriptiva
er a un llibre del gènere fantàstic, po-
dríem imaginar una presentació més
encoratjadora i atraient que donar a

conèixer la seva gènesi quasi miraculosa?
“La novel·la que acabes de llegir és un
d’aquells originals que ens arriben per
e-mail i que sembla impossible que no arri-
bin mai a veure la llum a les llibreries.” Pot
ser més inversemblant, la inversemblança,
sobretot quan es tracta d’un escriptor no-
vell? Pot allò que, amb un cert aire de sacra-
litat amarat d’elitisme –massa sovint, més
perjudicial que no pas beneficiós–, anome-
nem metaliteratura posseir un origen i una
gestació metaliterària?

La resposta, afirmativa, a aquestes pre-
guntes és El jove Nathaniel Hathorne, el des-

P tacable debut de Víctor Sabaté, una nouvelle
que converteix el mateix fet d’escriure en un
joc literari. Un joc de miralls permanent,
habitat per alguns dels grans noms de les lle-
tres universals –Borges, Bioy Casares,
Ocampo, Poe, Chesterton, Maupassant, Ja-
cobs, Sinclair...– on res és el que sembla i tot,
sense ser-ho, és el que és; un joc de miralls
encarats els uns amb els altres, que es reflec-
teixen mútuament fins a l’infinit.

Una obra que intriga, voluntàriament, des
del seu títol –“Per quina raó han manllevat
la w al cognom de Nathaniel?”–, bastida
amb una sòlida i ben adient estructura de
vasos comunicants, que ens parla de litera-
tura bo i parlant-nos, en un etern retorn cir-
cular, d’altres narradors i de llibres, de les

dificultats, les incerteses i constants indeci-
sions de l’escriptura, i de la creació artística
en general: “Quan s’escriu una novel·la sem-
pre es corre a la vora de l’abisme, i l’habilitat
de l’escriptor consisteix a apropar-s’hi tant
com sigui possible, sense estimbar-s’hi.”

Com és lògic en qualsevol opera prima, al-
guns dels seus aspectes són millorables –el
primordial, recolzar-se més que no convin-
dria en referències d’altres autors, en comp-
tes d’en l’obra mateixa–, però exigir-li a un
artista que comença el mateix que a un de
consagrat seria tant com creure que neix un
Rimbaud a cada cantonada. Però de Rim-
baud només n’hi hagué un i, vist com acabà,
posar-lo com a model seria tan injust com
perillós... ❋

EL JOVE
NATHANIEL
HATHORNE
Víctor Sabaté
Editorial: Raig Verd
(Barcelona, 2012)
Pàgines: 96
Preu: 12,95 euros

ofici d’escriure és complex; el litera-
ri, complicat. Professionalment,
guanyar-se la vida amb el primer

encara podria fer-se; però, amb el segon, és
gairebé impossible si un hom no es dedica a
la política de les lletres, que és tota una altra
cosa de la política i de la creació literària. Per
això, La passió italiana fa patir, perquè, a ho-
res d’ara, no seria gens edificant veure un dels
escassíssims homes d’Estat que ha tingut el
govern d’aquest país fent la gara-gara als cer-
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cles editorials per col·locar els seus productes
de creació literària ni d’haver-hi de contem-
plar l’evolució d’un aprenentatge difícil que
ha deixat d’entrenar-se.

Per començar, fa patir el premi Octubre
que va obtenir ex-aequo aquesta edició pas-
sada i, per acabar, la pròpia estructura del lli-
bre: sis capítols irregulars dedicats menys a
Itàlia que a la petja dels catalans que hi han
fet una estada significativa o bé que l’han
tractada amb un encert o interès més o me-

nys rellevant al llarg dels segles.
És una tercera part aproximada-
ment carregada de dades, un
compendi enciclopèdic sense
cap altre correlat que el raig d’un
discurs emocional embastat com
una mena de patchwork literari. I
sap greu, perquè aquí i allà apa-
reixen puntades d’un ofici inte-
ressant. No endebades l’autor és
filòleg i sap embastar unes quan-
tes oracions subordinades i dei-
xar-hi anar els matisos d’una ex-
periència que no acaba de sortir.
No ens trobem al davant d’un
dietari, ni d’un llibre de memò-
ries. Ni d’un reportatge ni d’un
article allargassat. Ni d’un llibre
de viatges. I tampoc no llegim un
assaig literari. És un volum ape-
daçat amb les ganes o la necessi-
tat d’escriure.
    De tant en tant, alguna oració,
com un descuit, ens deixa entre-
veure el motiu de la gestació del
llibre, sense que pretengui la
complicitat del lector, ni la seva
acceptació ni, tan solament, la
comprensió d’una necessitat de
supervivència: “L’he rellegit ara
[Rafael Caria], recordant l’acolli-
da fraternal [...], que ens va fer el
febrer de 2004 quan vaig necessi-
tar escapar-me del centre de l’hu-
racà que volia emportar-se’m”. I

és aquest huracà i les seves circumstàncies
l’interès que tindria un llibre de Josep-Lluís
Carod-Rovira. Sobretot perquè les altres
dues parts, dedicades bàsicament a la presèn-
cia catalana a Sicília i a l’Alguer, deixen intuir
un autor reflexiu de la pròpia experiència
que, combinat amb el domini gens menys-
preable de la gestió narrativa de les anècdotes
(la del sopar previ a la canonització del Pare
Coll paga la pena) ens el fan pressuposar in-
tel·ligent i sucós. ❋
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Josep-Lluís
Carod-Rovira
va guanyar la
darrera edició dels
premis Octubre en
l’apartat de
narrativa amb
aquesta mena de
llibre de viatges
MARTA PÉREZ

El llibre que esperem
de Carod-Rovira




