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La vida reproduïda
I S I D R E G R A U

E
ls papers diuen que
Katherine Mansfield
(nascuda Katherine
Beauchamp, a Nova
Zelanda el 1888, i

morta a Fontainebleau el
1923) va tenir una vida molt
breu i agitada, de la qual la
literatura en va poder treure
el benefici d’uns preciosos re-
lats curts, exemplars en la se-
va pulcritud.

Pel que fa a la vida viscuda
en directe, ja se n’han publi-
cat biografies que donen fe
d’una existència atzarosa i
accidentada, amb un fil ar-
gumental que arrenca als 13
anys, quan el pare l’envia a
estudiar a Londres i la soli-
tària fantasiosa hi descobreix

un món estimulant de lli-
bres, art i música. De retorn a
Nova Zelanda, no s’hi rea-
dapta i no para de revoltar-se
fins que als 20 anys aconse-
gueix permís i assignació
paterna per tornar a Londres.
Els 15 anys restants són els
de la dona inquieta que cre-
ma etapes vitals, envoltada
d’artistes, mentre busca la
perfecció formal dels seus
contes. Les crisis de melan-
colia se li compliquen amb
unes relacions sentimentals
poc ortodoxes, fins que se li
declara la tuberculosi pul-
monar que la porta de la
Provença a Suïssa, i final-
ment al convent teosòfic de
Fontainebleau, on mor per

engrandir l’aurèola d’aven-
tura i poesia.

Les seves històries estan
majoritàriament contingudes
als reculls Una pensió alema-
nya, Biss i The Garden-Party. La
traducció catalana de La Gar-
den Party i altres contes (Edici-
ons 62, 1989) és de Josep
Ros-Artigues i Helena Valentí,
i conté quinze històries que
demostren la sensibilitat pe-
culiar de l’autora per repro-
duir la vida oculta darrere les
aparences. El domini del de-
tall en les descripcions, el
pols sostingut en els diàlegs i
una ironia molt més corrosi-
va del que sembla configuren
un segell particular que va
crear escola i que, en la seva

concepció, no quedava gaire
lluny de la tradició madurada
per Txékhov.

Per copsar les propietats
del seu estil, n’hi ha prou de
parar atenció al relat que dó-
na nom al recull La Garden
Party, iniciat en un to franca-
ment descriptiu: “I, després
de tot, el temps era ideal. Si
l’haguessin pogut triar no
haurien pas trobat un dia
més escaient per a una festa
al jardí. Un dia de calor, ni un
alè d’aire, el cel sense cap
núvol. Només, com passa al-
guna vegada a començaments
d’estiu, el blau era lleugera-
ment velat per una boirina
daurada”. Però el to subjectiu
i intervencionista del narra-

dor, no dubta gens a prendre
partit irònicament malèvol
amb frases com ara: “Quant a
les roses –haureu de reconèi-
xer que ells ho sabien bé–,
són les úniques flors que im-
pressionen els convidats a
una festa al jardí, les úniques
flors que tothom té la segu-
retat de conèixer”.

LAURA, LA FILLA SENSIBLE
Tretze pàgines del relat
transcorren amb la prepara-
ció de la festa al jardí d’una
família benestant, mentre els
paletes munten l’envelat i la
mare presideix els tràfecs do-
mèstics. Després, els convi-
dats, les converses amables i
intranscendents. I entremig,
Laura, la filla sensible (“tu
que ets l’artista”, li diu la
mare), que en les tres darreres
pàgines assumeix la delicada
missió de dur un cistell amb
les sobres de la festa a casa
dels veïns humils, que estan
vetllant el cap de família
mort en un tràgic accident.
Les angúnies de Laura co-
mencen per la seva indu-
mentària de noia rica al cau
dels pobres, però es transfor-
men amb la visió d’aquell
mort plàcid que dorm inten-
sament i que li està dient:
“Feliç... feliç... Tot és perfecte.
Tot és com havia de ser. Estic
satisfet”. I a ella només se li
acut de demanar-li disculpes
pel barret impropi.

El relat es tanca amb la
contorbació de la noia quan,
de retorn a casa seva, coinci-
deix amb el germà impacient.
Quan ell pensa que ve afecta-
da per una visió horrible, ella
només sap balbucejar: “No.
És, simplement, meravellós.
Però, Laurie... no és la vida, no
és la vida...”. I en les darreres
ratlles, és el narrador qui
s’encarrega de fer-nos dubtar
de què és la vida. La vida que
només es pot entreveure per
les escletxes de la bona lite-
ratura.

P A R L E M - N E

Periodistes i joves
J O A N S O L À

E
l darrer llibre de Je-
sús Tuson (Una imat-
ge no val més que mil
paraules, Empúries,
2001), amè, fàcil de

llegir i documentat com tots
els seus, intenta desmuntar o
aclarir una sèrie de tòpics, que
li serveixen de títols als capí-
tols: “Aviat desapareixerà l’es-
criptura”, “El ioruba és una
llengua rara, exòtica”, “La
meva llengua és la més fàcil de
totes”, “Val més dedicar les
hores de català a l’estudi de
l’anglès”, “Les llengües amb
més parlants són més útils”,
“Un Estat plurilingüe és molt
car de mantenir”, etc. Un dels
tòpics és: “Els joves parlen
malament i els periodistes es-
criuen malament”.

Tuson fa veure que aquest
tòpic és com tants altres de
creats per gent que es consi-
dera més selecta per ridiculit-
zar els altres, la xusma. Millor
dit: ridiculitzar el veí és una
manera com una altra de tenir
la sensació que nosaltres som

més cultes o més rics o més el
que sigui. Però, a més a més,
els tòpics com aquest són per-
fectament reversibles: en lloc
de dir que el quaranta-cinc per
cent de la població no llegeix
mai un llibre, podem dir que
“el que és realment sorpre-
nent i encoratjador és que el
cinquanta-cinc per cent de la
població en llegeix”, si recor-
dem l’analfabetisme d’a-
bans-d’ahir. I en lloc de posar
el dit a l’ull del periodista
perquè li descobrim un parell
de brossetes en dos folis, bé
podríem considerar que ha
escrit els folis “esbufegant
perquè al cap d’uns minuts
tanquen l’edició del diari”, i
aleshores conclouríem que “és
tota una proesa, ben mirat”.

A mi sovint em pregunten
com són els meus alumnes
d’enguany, i m’ho pregunten
amb una tonada que ja es por-
ta la resposta: que són forçosa-
ment pitjors que “els d’abans”.
I jo els responc sistemàtica-
ment que són com sempre:
que n’hi ha que vénen a classe
perquè toca i n’hi ha de molt
fins i espavilats, d’aquells que
et fan mirar viu. Sempre és la
mateixa cançó: l’avui, els d’a-
vui, comparat amb l’abans, els
d’abans; que en definitiva no
és altra cosa que enyorament o
dificultat d’adaptació del pro-
fessor. Podríem fer la pregunta
ben a l’inrevés: ¿què fem els
professors, les facultats, les
universitats, per adaptar-nos
als temps, per posar-nos al

dia?, ¿què és o quina impor-
tància té per a nosaltres l’ano-
menada “cultura” i què deu ser
o quin lloc deu ocupar en la
ment dels nostres alumnes?

Pel que fa als periodistes, a
mi el que em sorprèn és que
siguin capaços de parlar o
d’escriure tant i de fer-ho tan
de pressa. I el que em sembla
pixar fora de test és entrete-
nir-se a pescar-los ensopegades.
Amb tot de diccionaris i gra-
màtiques i llibres d’estil sobre
la taula, prou podem, els filò-
legs, de trobar peròs en els que
viuen de parlar i escriure “es-
bufegant”. I amb això no justi-
fico les ignoràncies ni les gal-
tes o les barres: de tant en tant
et topes amb un periodista que
té una gran barra, que

resumeix una conferència fent
dir el contrari del que s’ha dit.
Però de penques, d’esquena-
drets, també n’hi ha a les altres
professions. Els filòlegs hem
d’aprofitar per a les nostres in-
vestigacions la llengua que es
diu i s’escriu públicament, hem
de recollir curiositats, aberraci-
ons, descuits. Però no tenim
dret a convertir els qui usen
aquesta llengua en objectius de
les nostres massa fàcils fletxes
enverinades. De vegades m’i-
magino què faríem els filòlegs
davant un micròfon, havent de
traduir sense rumiar tota mena
de notícies o de situacions que
la vida pública ens acostuma a
servir en castellà. Em fa una
cosa molt fonda quan sento en
un programa de ràdio: “Estem
aquí per donar-los els bons dies,
Barcelona, buenos días”; o,
parlant del terratrèmol de Tai-
wan el 1999: “...edificis incli-
nats sobre els seus ciments...”.
Però sé que la culpa no és ben
bé d’ells o que almenys no ho és
del tot.


