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J.M. Coetzee ha trencat la barrera entre narrativa i assaig

Reflexionar des de la ficció
N A R R A T I V A

J O R D I C A R R I Ó N

J.M. Coetzee, Les vides dels
animals. Traducció de
Concepció Iribarren.

Empúries. Barcelona, 2001.

I
ntel·ligentíssim. Aquest
és l’adjectiu que millor
escau al discurs que J.M.
Coetzee construeix en
les 110 pàgines de Les

vides dels animals. Espai sufici-
ent per desenvolupar un as-
saig en forma de novel·la breu;
perquè la proposta trenca la
barrera entre aquests dos gè-
neres per tal d’assolir un alt
nivell de reflexió que defugi el
dogmatisme. Per això aques-
tes consideracions sobre la hi-
pocresia que ha presidit la
forma com l’ésser humà ha
tractat i continua tractant els
animals prenen la forma d’u-
na història de ficció. Contra la
qüestionable autoritas de l’as-
sagista o del narrador omnis-
cient que dóna la versió única
dels fets: els personatges, el
diàleg i el punt de vista utilit-
zats com a instruments que
permetin donar una visió més
completa –més real– del te-
ma explorat.

Elizabeth Costello, una no-
vel·lista australiana de cert
prestigi, és convidada a una
universitat americana per
parlar sobre els drets dels
animals. Casualment, és la
mateixa universitat on treba-
lla el seu fill i la seva jove, tots

dos professors. Serà des de les
pupil·les d’ell que l’autor en-
focarà la narració. Això per-
metrà un interessant ús de
l’el·lipsi, perquè tindrem accés
a la totalitat de la primera
conferència, però només a
part de la segona, donat que
hi arriba tard. Les paraules de
la mare són d’una lucidesa
esfereïdora. No només recor-
den que continuem utilitzant
mètodes del tot inhumans per
assassinar els animals dels
quals ens alimentem –mèto-
des que van ser a la base de
l’extermini en cadena nazi–;
també revelen la pobresa dels
arguments que poden justifi-
car-los. I va més enllà, a la
mateixa arrel del problema,
als sistemes filosòfics que hi
ha darrere de les nostres su-
perestructures socials. I al fi-
nal del túnel no hi ha soluci-
ons, només més preguntes.
Per això Costello és també an-
tiecologista: “¿No és això el
que és tan sospitós en tot el
muntatge dels drets dels ani-
mals: que s’ha de sostenir en
les espatlles de goril·les ab-
sorts, jaguars sexis i pandes
manyacs, perquè els veritables
objectes de preocupació, po-
llastres i porcs, per no parlar
de rates blanques o gambes,
no són tan susceptibles de ser
notícia?”.

SENSE MANIQUEISMES
En aquesta mena d’afirmaci-
ons es veu que la voluntat de
Coetzee és fer-nos reflexionar,
sense maniqueismes ni re-

duccions, des del seu territo-
ri: el de la ficció. La literatura
és l’hàbitat natural de l’es-
criptor; és des d’ella que ha

de sorgir la seva veu. Per això
el simi de Kafka, la pantera de
Hughes i els houyhnhnms de
Swift estan en el centre de les

argumentacions de Costello,
perquè el fet literari explica
la vida i les idees, i esdevé
l’epicentre des del qual l’es-
criptor observa privilegiada-
ment els terratrèmols de la
realitat.

TEXTOS SATÈL·LIT
Aquesta novel·la no m’ha
fascinat només per la força
ideològica del seu discurs. Té
un valor afegit com a text
satèl·lit d’una de les grans
novel·les que van acomiadar
el segle XX, Desgràcia. Sembla
com si la redacció de La vida
dels animals i de Infancia, el
primer volum de les memò-
ries de Coetzee, relatat tam-
bé amb procediments propis
de la ficció, preparés o arro-
dinís secretament la de Des-
gràcia.

En ella apareix una clínica
veterinària on sovint s’ha de
recòrrer a l’execució d’ani-
mals per evitar-los el pati-
ment. La relació del protago-
nista amb el dolor de les
bèsties intervé en la seva
evolució psicològica. De fet,
l’autor va més enllà i esta-
bleix un correlat objectiu
entre uns gossos moribunds i
el vell professor que espera la
mort. També Elizabeth Cos-
tello la veu cada cop més
pròxima. També el nen
d’ Infancia s’hi enfronta al fi-
nal del llibre. Poques vega-
des, avui dia, una obsessió
està donant lloc a textos de la
qualitat que assegura la sig-
natura de J.M. Coetzee.

La qüestió nacional a través dels clàssics
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E
l concepte de nació,
la relació de la nació
amb l’Estat, la for-
mació de les identi-
tats nacionals, les re-

lacions entre nació, llengua i
cultura o la qüestió de l’auto-
determinació, entre tantes al-
tres, s’emmarquen, encara
avui, dins d’un corpus teòric
formulat, entre finals del segle
XVIII i la primera meitat del
segle XX, per una sèrie d’autors
que podem considerar com a
clàssics del nacionalisme. Una
selecció d’aquests textos em-
blemàtics ha estat editada per
Ramon Sentmartí i ha comptat
amb el suport de la Fundació
Jaume Bofill. Es tracta de teo-
ritzacions argumentades des
de perspectives diferents, en

ocasions complementàries i
sovint contradictòries, però
que, en qualsevol cas, han ali-
mentat i determinat el debat a
l’entorn la nació i el naciona-
lisme. El llibre ha estat inicia-
tiva del Seminari d’Estudi de
les Identitats Nacionals, ads-
crit a la Universitat Autònoma
de Barcelona, en un intent de
fer possible la disponibilitat
en català d’una sèrie d’escrits
de referència que constituei-
xen el pensament polític con-
temporani sobre el fet nacio-
nal. El volum inclou textos
significatius de Jean-Jacques
Rousseau, Johann Gottfried
Herder, John Stuart Mill, Lord
Acton, Ernest Renan, Tomás
Masaryk, Theodor Herzl, Max
Weber, Otto Bauer i Antoni
Rovira i Virgili. Entre aquests
escrits es compten fragments
procedents de textos tan me-
morables com Idees per a la fi-
losofia de la història de la huma-
nitat, de Herder, L’Estat jueu, de
Herzl, i La qüestió de les nacio-
nalitats i la socialdemocràcia, de

Bauer; també el text íntegre
de Què és una nació?, la confe-
rència pronunciada per Er-
nest Renan l’any 1882 a la
Sorbona en què proclamava
l’existència de la nació com
un plebiscit de tots els dies.
Cada un dels textos ve intro-
duït per una presentació que
ofereix al lector una perspec-
tiva breu però suficient de
l’obra intel·lectual i la trajec-
tòria política de cadascun dels
autors seleccionats. Entre els
autors d’aquestes introducci-
ons hi ha noms tan recone-
guts com ara Miquel Caminal,
Alfons Cucó, Monika Zgustova
i Joan B. Culla, entre d’altres.

PROCEDÈNCIES DIVERSES
La diversitat de procedències
dels clàssics seleccionats per
l’editor d’aquest volum és evi-
dent i abasta el patriotisme
universalista de Rousseau (per
a qui el ciutadà és sinònim
d’home virtuós i patriota), el
culturalisme de Herder (que
prioritza la nació davant l’Es-

tat i la individualitat davant la
universalitat), el liberalisme
de Mill (que, tanmateix, reco-
neix que la nacionalitat es fo-
namenta en unes afinitats co-
munes entre els individus), el
pluralisme nacional d’Acton
(a la vegada crític amb l’exer-
cici del dret d’autodetermina-
ció i amb el centralisme esta-
talista), el model cívic de Re-
nan (malgrat el qual escrivia
que “França pot estar orgullo-
sa de no haver intentat mai
obtenir la unitat de la llengua
amb mesures coercitives”),
l’anhel de llibertat del txec
Masaryk (president-filòsof i
fundador de l’Estat txecoslo-
vac que entenia la democràcia
com el resultat del desenvo-
lupament ètic dels individus),
el sionisme de Herzl (el pri-
mer a explicitar els objectius
polítics del sionisme), la
perspectiva sociològica del
patriòtic Weber (que sabia
que el concepte de nació ens
remet sempre al poder polí-
tic), l’austromarxisme de Ba-

uer (l’aportació més completa
sobre la qüestió nacional rea-
litzada des del marxisme) i el
catalanisme de Rovira i Virgi-
li (per a qui només la plenitud
nacional confereix universa-
litat als pobles).

Tomás Masaryk escrivia fa
gairebé un segle que “el senti-
ment i el pensament naciona-
lista evolucionen” i també que
“el nacionalisme no és ni de
bon tros un concepte superat,
al contrari, la seva evolució
està començant”. Joan Fran-
cesc Mira ens ho recorda en el
pròleg d’aquest llibre, tot afe-
gint que un segle més tard
l’evolució continua, sense que
sapiguem ben bé cap a on. La
reflexió sobre la qüestió naci-
onal és, doncs, encara avui
imprescindible i precisa, per
disposar d’un fonament sufi-
cientment argumentat i do-
cumentat, de la lectura de
textos emblemàtics com els
que Ramon Sentmartí ha se-
leccionat amb tan d’encert per
a aquest llibre.


