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n un Estat on l’ar-
senal que es tro-

ba a una detinguda
acusada de terroris-
me consisteix en un
xiulet, una papereta

del referèndum de l’1 d’octubre i una
careta del Jordi Cuixart (una arma de
destrucció massiva, sens dubte), ja
t’ho pots creure tot. Fins que un jutge
impedeixi a un diputat electe en presó
preventiva (i, per tant, amb la seva pre-
sumpció d’innocència intacta) anar al
Parlament a defensar la seva investi-
dura. I això, malgrat la resolució de la
Comissió de Drets Humans de l’ONU,
que fa unes setmanes va instar l’Estat
a respectar els drets polítics del men-
cionat diputat.

L’Estat espanyol ha quedat en evi-
dència davant del món. Les justícies
alemanya, belga, suïssa i britànica han
mostrat les febleses, o directament les
mentides, de les interlocutòries literà-
ries del jutge Llarena: creació de vio-
lències inexistents, pressuposicions
d’actituds futures dels acusats, pre-
sumpció de culpabilitat i política. Molta
política. Perquè l’Estat espanyol és

aquell lloc de l’Europa occidental on
els jutges fan política i els polítics mar-
quen el camí de la justícia.

L’independentisme, després de di-
versos revessos, ha acumulat darrera-
ment algunes importants victòries a
l’exterior. Victòries morals, no obstant,
que haurien de permetre aprofundir en
allò que fa més pànic a Madrid: la in-
ternacionalització del conflicte. És a
dir, passar de ser un afer intern espa-
nyol a ser un assumpte que impliqui
tot Europa, cosa que a mitjà termini
permetria impulsar una mediació efec-
tiva entre les dues parts. És a dir, entre
el govern de l’Estat i aquells represen-
tants polítics catalans (més de dos mi-
lions de vots els avalen) que avui estan
sent perseguits com si fossin delin-
qüents. Per això, tot i que l’indepen-
dentisme gaudeix avui de més credibi-
litat que fa unes setmanes, és urgent la
creació d’un govern real i efectiu que
permeti revertir els efectes nefastos
del 155. Un govern que legisli, que re-
solgui els problemes del dia a dia dels
catalans i que acumuli totes les forces
que li permetin tant fer front a la cons-
tant repressió com enfortir el flanc in-
ternacional de la contesa.
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edició dels Diaris de Katheri-
ne Mansfield a L’Avenç, en tra-
ducció de Marta Pera Cucurell,

m’ha fet buscar els dos volums de con-
tes que tenia per casa i que devien ser
dels primers seus que es van publicar
en català, a finals dels vuitanta. Els lo-
calitzo a baix de tot d’un prestatge, al
nivell del borró i la pols, i comprovo
que, en efecte, els vaig comprar el
1989, quan encara datava els llibres,
com si em fossin destinats i d’alguna
manera ingressessin en la meva vida
amb aquell acte de possessió. Aquell
any es van publicar tres reculls seguits
de l’escriptora neozelandesa: La Gar-
den Party i altres contes, a Edicions
62, i Un niu de tórtores i Una mica in-
fantil, a Edhasa, suposo que aprofi-
tant l’empenta del seu centenari, que
va durar el que duren aquestes coses,
una flamarada. Abans, que se sàpiga,
només havien estat disponibles en ca-
talà un parell de contes que Josep Ros-
Artigues va traduir el 1937, en plena
Guerra Civil, als quaderns de la Rosa
dels Vents de Josep Janés i que no fe-
ien sinó respondre al viu interès amb
què els narradors de l’època havien es-
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tat llegint, ja fos en anglès o en fran-
cès, l’obra de Mansfield. Rafael Tasis,
per exemple, i Mercè Rodoreda, és
clar, i Rosa Leveroni. La passió es de-
via apagar amb ells, perquè fins als
vuitanta ningú no va sentir la necessi-
tat de revifar-la. Als exemplars que jo
tinc, no hi trobo, però, cap indici que
els hagués arribat a llegir, potser per-
què m’incomodava l’etiqueta de “lectu-
ra imprescindible per a senyoretes”,
excepte una frase que vaig subratllar a
Un home casat i altres crueltats i que
diu que entossudir-se en el passat em-
pobreix l’art, el qual “no tolera, ni ara
ni mai, la misèria”. És com si m’ha-

gués enviat, amb tres dècades d’ante-
lació, una noteta que em posés en
guàrdia per al moment en què se
m’acudís rescatar el llibre del seu racó
polsós. Tots tenim a casa obres que no
hem tocat, que hi vam deixar entrar
fent provisió de futur, en espera de
créixer, potser, i necessitar-los, qui
sap, algun dia. A la nostra generació, li
haurà calgut esperar noranta-cinc
anys des de la mort de Katherine
Mansfield per disposar, per primer
cop, dels seus Diaris en català i, per fi,
de Tots els contes reunits en un sol vo-
lum. Com es pot proveir de bons refe-
rents una tradició literària tan discon-
tínua? És apropiat seguir insistint en
l’influx femení d’una autora que aquí
no ha deixat empremta en res del que
hagi escrit ni cap dona ni cap home?
Encara ho hem de refiar tot a la cade-
na de transmissió que van representar
els contes de Rodoreda, que potser
avui tampoc llegeix gaire gent, perquè
darrere d’ella ningú més no va recollir
ni la cua d’una frase d’aquella dona
malalta que volia retenir-ho tot de la
vida, “fins al detall de com grinyolava
la panera de la bugada”.

“Hem hagut
d’esperar 95 anys
per llegir en català
els seus ‘Diaris’

Eva Vàzquez
Caiguda lliure

Mansfield i la tradició


