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otser totes les referències
que dóna a cultures
menystingudes, la seva

afició a l’heroïna i el seu caràcter i
posició lateral impediran Jörg
Fauser entrar a l’Olimp de la lite-
ratura, però temps al temps. Pot-
ser l’obra és una descripció acura-
da de la seva biografia, però la
manera d’explicar-la és el que
compta. Potser no va ser gens afí
al carregós grup 47 alemany de la
postguerra, però la seva literatura
actualment sura, a diferència de
molts d’aquells clàssics prema-
turs, inclosos els premis Nobel.
Potser Fauser no arriba pels ca-
nals de les grans editorials en
aquestes estrambòtiques edicions
de tapa dura i cobertes, però
molts creiem que arriba de la mi-
llor manera possible, és a dir, a
través de Labreu, que l’incorpora
al seu catàleg, al costat de Dobla-
tov, Rubem Fonseca i molts al-
tres. Sent una col·lecció modèlica,
per tenir-la sencera, l’aparició de
Matèria primera és un esdeveni-
ment, un dels grans, que pràctica-
ment havia passat desapercebut
en castellà i que mitjançant la tra-
ducció d’Ignasi Pàmies navega a
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tot vent, farcit d’històries i esce-
naris, des de l’Istanbul de finals
dels seixanta, amb els Beatles en-
cara sonant junts, a les ciutats ale-
manyes, on els primers okupes
convertien les seves vides en un
resum de la seva ideologia.
    Els anarquistes, la formació de
les revistes de la contracultura
–amb contradiccions múltiples–,
l’amor asimètric i les addiccions
conformen un conjunt explosiu,
però Fauser no és només això, no
és només la seva biografia trona-
da, no! Fauser és un termòmetre
per mesurar la temperatura del
seu temps, un preclar que va tro-
bar en l’heroïna, però també en
William Burroughs –amb qui
s’entrevista en un dels capítols– i
en el gran Hans Fallada, la mane-
ra d’interpretar la realitat i la su-
pervivència. Des de Joseph Roth i
Alfred Döblin no havia trobat un
narrador alemany amb tanta for-
ça i esperit, algú capaç de conden-
sar en poesia les seves dificultoses
relacions existencials.
Avui, un dels nostres crítics ofi-
cials, Xavier Cortadellas, obre la
secció de crítica amb el llibre de
Fauser. No se’l perdin. ❋
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ue tot siguin flors i vio-
les és una manera me-
tafòrica de dir que tot

va bé. Per la banda de les flors,
d’acord. Per la banda de la viola,
si és l’instrument de corda, passi
(millor acompanyat de més ins-
truments, que el nyigo-nyigo
solitari més aviat m’entristeix, si
no és que el fa sonar de manera
poc ortodoxa i marcant el ritme
a cops de peu contra la tarima
un vellet esdentegat en un ball
de pel·li de l’Oest). Ara bé, si
viola ho prenem com a verb...

La violació existeix des de
sempre. Si més no, el Codi
Hammurabi (codificació de
lleis basades en la del Talió, allò
de l’ull per l’ull) del 1760 aC ja
recull sancions contra la viola-
ció. Si ho penaven és que no era
un acte puntual. Avui dia, a la
República Democràtica del
Congo, tenen una mitjana de
més de mil violacions... diàries.

Q Sorprèn que la nació europea
amb l’índex més alt de viola-
cions sigui l’asèptica Suècia. Tot
i que, presumptament, el 85%
dels violadors són immigrats o
fills d’immigrants, i d’aquests,
la majoria àrabs. (Les estadísti-
ques no sempre són tan com-
plaents amb la moral occiden-
tal: quins dos països tenen l’ín-
dex més alt de segrestos? Mèxic?
Colòmbia? El Brasil? Doncs no:
el Canadà i Austràlia.)    

Segons l’Oficina de les Na-
cions Unides contra la Droga i el
Delicte, cada any es cometen
més d’un milió de violacions al
món. I són només les denuncia-
des, perquè el total real potser
dobla o triplica la xifra...

Acabo amb una anècdota
amb gir poètic. Un dels molts
néts d’una àvia li va preguntar:
“Àvia, què vol dir violar?” “Vio-
lar és posar un pom de violetes a
la boca d’algú per la força.” ❋
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