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DES DEL JARDÍ VICENÇ PAGÈS JORDÀ

er raons intransferibles, la setmana
passada vaig sentir el desig de rellegir
Diari d’un home de cinquanta anys, de

Henry James, que Angle va editar el 2006.
S’hi narra el retorn d’un home a Florència,
on dècades enrere va viure una aventura sen-
timental que no va acabar bé. Ara, en la ma-
duresa, hi coneix un noi que li recorda a ell
mateix quan era jove, i no es pot estar d’acon-
sellar-li que no repeteixi els seus errors. L’ho-
me, però, s’adona que ell mateix, quan era jo-
ve, hauria fet cas omís d’un home de cin-
quanta anys.

El llibret m’ha fet pensar en L’aigua és això
(Periscopi), el discurs on el narrador nord-
americà David Foster Wallace fa una sèrie de
recomanacions molt assenyades als alumnes
de Kenyon College que s’acaben de graduar.
El problema és que l’autor del discurs tenia
més del doble d’anys que els estudiants quan
se’ls va adreçar, i que per tant no va ser tan es-
coltat com caldria. Igual que el personatge de
Henry James, Foster Wallace endevina que si
ell tingués l’edat dels nois als quals es diri-
geix, els consells li lliscarien per la ment com
aigua de pluja.

Aquest ve a ser el contingut del darrer capí-
tol de La taronja mecànica (ara a Labutxaca),
d’Anthony Burgess, on Alex –que només té
divuit anys però que ha viscut molt– es veu a
si mateix, en el futur, mirant d’explicar-li tot
el que ara sap al seu fill –que encara no ha
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El dubtós
valor de
l’experiència

nascut–, i és prou lúcid per adonar-se que el
fill no ho tindrà en compte. En fi: cadascú de
nosaltres ha de cometre els seus propis errors
–primer l’error de no fer cas de l’experiència,
després l’error de confiar en el valor de l’ex-
periència–, i potser aquests errors són els que
fan girar el món. Com diu el protagonista de
Diari d’un home de cinquanta anys: “Un dub-
ta si destruir una il·lusió, encara que sigui
perniciosa; és tan deliciosa mentre dura…”

El món de la cultura es divideix entre els
que desconcerten els seus admiradors i pot-
ser els fan evolucionar (com Bob Dylan, que

va passar del folk a la guitarra elèctrica, de la
cançó protesta dels anys seixanta al concert
davant el Papa anys després) i els que es repe-
teixen ad inifinitum i, doncs, poden generar
devots de l’autoimitació (el cas de Ramones,
que no van canviar mai de cançons, ni de ro-
ba, ni de pentinat, ni d’actitud). Per sort, ara
sabem que ni uns ni altres ens influeixen gai-
re, que estem condemnats a representar uns
papers que ja estan repartits, que els anys ens
situaran amb precisió en el nostre lloc. Sigui
com sigui, tard o d’hora acabarem assem-
blant-nos als nostres pares. ❋

Henry James va fer
tornar un dels seus
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passat ARXIU

FEMINITATS ADA CASTELLS

l sentit de l’humor és una de les mani-
festacions de la intel·ligència i, quan
totes dues qualitats s’uneixen, és

d’agrair. Aquest és el cas de l’àlbum que aple-
ga els acudits sobre llibres publicats durant
dècades a la revista New Yorker. A Libros del
Asteroide han tingut vista perquè és un regal
idoni per als qui ens agrada això de la litera-
tura i cada cop ens sentim més dins d’una
secta minoritària que avança cap a la deriva:
directes del prestigi al friquisme.

Al llarg de gairebé 200 acudits, ningú no se
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salva del sarcasme dels dibuixants. Tota la ca-
dena del llibre queda retratada amb els seus
tics i un, és clar, s’hi troba i es consola pensant
que de Joseps, Joans i ases n’hi ha a totes les
cases. Us en tradueixo quatre exemples, en-
cara que heu de tenir en compte que amb el
dibuix guanyen molt: un telespectador de les
notícies sent com el presentador diu sense
cap pudor: “Bona tarda, passem a la tercera
notícia d’avui: el meu llibre és el tercer a la
llista dels més venuts”; o quan l’editor rep
l’escriptor al despatx per dir-li: “El seu llibre

és un fàstic, hem decidit publicar-lo”; o, en el
mateix context: “És una excel·lent novel·la
negra, ens preguntàvem si podria tornar-la
sueca.” I, naturalment, els suplements litera-
ris també rebem: “Enhorabona! –li diu
l’agent al seu autor– La teva novel·la és en
una pila mitjana, a un metre de la part es-
querra de la taula de la secretària del director
del suplement literari”, encara que, en aquest
cas, això són coses dels americans: en aques-
tes latituds us puc assegurar que els directors
dels suplements no tenen secretària. ❋




