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John Michael Coetzee va néixer a Ciutat del Cap el 1940

B R E U P A N O R À M I C A S O B R E L E S O B R E S D E L P R E M I N O B E L D E L I T E R A T U R A

Coetzee, l’‘antipàtic’
E V A C O M A S

Coetzee ens
posa davant els
ulls el que no
volem veure

L
a paraula antipàtic s’ha
solidificat tant en l’i-
dioma que ha acabat
significant la poca ca-
lidesa que desperta

una persona. Alguns certament
creuran que antipàtic és un ad-
jectiu apropiat per qualificar el
nou premi Nobel de literatura,
John Michael Coetzee (Ciutat
del Cap, 1940), que es nega a
concedir entrevistes als mitjans
de comunicació i que ha ex-
pressat els seus dubtes sobre si
assistirà o no a la cerimònia del
lliurament del premi a Esto-
colm. La veritat és que el caràc-
ter d’un escriptor hauria de ser
totalment irrellevant, i si
aquest article es titula així no és
tant per indagar si Coetzee és
un esquerp, sinó per altres ra-
ons. Si ens atenim al seu sentit
originari, la paraula antipàtic
també designa aquell que s’a-
llunya del pathos, és a dir, del
patetisme, del sentimentalisme
barat que tant perjudica les
obres literàries. Sí senyor, en
aquest sentit, com la majoria
dels bons autors, Coetzee és un
antipàtic.

La literatura és sempre una
fugida del sentiment. Coetzee
diu que va aprendre aquesta
idea fonamental llegint Eliot de
ben jove i que per això no pa-
rava de copiar les seves paraules
en un quadern: “La poesia no és
deixar lliure l’emoció, és fugir
de l’emoció. La poesia no és
l’expressió d’una personalitat,
és la fugida de la personalitat”.
Però cal convenir amb Coetzee
que “només aquells que tenen
personalitat i emocions saben
què significa fugir-ne”. Per això,
cada novel·la de l’autor sud-
africà retrata una tragèdia hu-
mana, però li estalvia al lector
qualsevol lectura sentimental.
Per això la seva frase és curta,
seca, tallant. Per això els seus
personatges són com la seva
prosa, en cap cas càlids, en tot
moment ardents.

Llegir Coetzee fa mal. Els
protagonistes saben per enda-
vant que la vida serà una der-
rota, però la vida els sorprèn
ensenyant-los que la derrota és
encara més miserable del que
esperaven i que, malgrat tot,
han de resistir. La realitat a què
s’han d’enfrontar és estranya;
la societat que els envolta, in-
comprensible; les normes que
governen les persones, absur-
des. Potser per entendre tot
aquest escepticisme i desconsol
que recorre l’obra de Coetzee de
dalt a baix cal haver llegit la
seva autobiografia novel·lada
dividida en dos llibres: Infancia
(2000) i Juventud (2002), de mo-
ment només traduïts al castellà
per Mondadori. Aquestes obres
no tenen res a veure amb les
clàssiques memòries laudatòri-
es en què un personatge ja gran
sent indulgència cap al nen i el
jove que va ser algun dia. Tot al
contrari, Infancia i Juventud jut-
gen amb duresa un John Mi-

chael Coetzee solitari i rebel,
que sempre fracassa, que té
mals pensaments, que tracta
malament les noies, que no su-
porta la seva mare. El distanci-
ament és la gran exigència en
aquestes memòries i potser per
això era imprescindible recór-
rer a la tercera persona. La seva
redacció és excel·lent, amb una
narració en temps present i
amb un estil que té la grandesa
de passar desapercebut. Aques-
tes memòries expliquen la seva
educació a Sud-àfrica i l’intent

de deixar aquell món enrere
viatjant a Londres i intentant
convertir-se en un gran poeta.
Infancia i Juventud són uns llibres
excepcionals, sobretot per a
aquells a qui agrada escriure,
perquè en ells trobaran el pro-
cés de maduració d’un jove es-
criptor: les seves lectures de
Ford Madox Ford, Henry James,
Eliot i Ezra Pound, els seus
exercicis literaris i les seves re-
flexions sobre l’art i la vida.

Aquest escriptor sud-africà
d’origen bòer i llengua holan-
desa que escriu en anglès va
començar a publicar a la dèca-
da dels 70. Amb les primeres
novel·les, Dusklands (1974) i In the
heart of the country (1977), ja va
rebre reconeixement al seu pa-
ís. Però no va ser fins als anys 80
que va començar a ser conside-
rat un autor de culte en el món
de les lletres anglosaxones. Va
ser gràcies a Esperant als bàrbars
(1980, publicada per Edicions
62 el 2000) i Vida y época de Mi-

chael K. (1983) que la intel·lectu-
alitat europea i nord-americana
va començar a tenir en compte
aquest professor de literatura,
lingüista i crític que acabarà
convertint-se en el novel·lista
més important de Sud-àfrica. Si
Esperant als bàrbars aporta una
reflexió sobre la política i la
justícia, sobre la civilització i la
barbàrie a través de l’experièn-
cia d’un magistrat, Vida y época
de Michael K., guanyadora del
prestigiós premi britànic Boo-
ker, és la història d’una pere-
grinació en la qual el protago-
nista ha de fer-se càrrec d’una
mare malalta.

Al nostre país, la prosa de
Coetzee s’ha popularitzat
–tard, com sempre– gràcies a
l’obra premiada pels llibreters
catalans L’edat de ferro (Edicions
62), escrita el 1990 i traduïda al

català el 2002. Com no podia
ser d’una altra manera trac-
tant-se de Coetzee, L’edat de ferro
és una novel·la d’una duresa
extrema. La senyora Curren,
una dona blanca, vella i malalta
de càncer, escriu una llarga
carta a la seva filla que viu als
Estats Units, en la qual narra
com en els últims mesos de la
seva vida es veu implicada en
els horrors de l’apartheid a
Sud-àfrica. És una obra amb
molta acció, amb moments de
gran tensió dramàtica; però al

mateix temps és també
una novel·la de pensament
en la qual la protagonista
s’interroga pel significat
de la gratitud, de l’amor,
del suïcidi, de la materni-
tat i de la barbàrie de l’es-
pècie humana.

L’autor mexicà Carlos
Fuentes ja havia reclamat
el Nobel per a Coetzee
l’any 2000 i de les seves
obres en subratlla sobretot
que “són novel·les que es
discuteixen a si mateixes”.
En efecte, Coetzee és un
autor que aconsegueix
posar en crisi el gènere
que tracta. Per exemple, a
Les vides dels animals (Em-
púries, 2001) la ficció i
l’assaig s’hibriden gràcies
a la invenció d’Elisabeth
Costello, un personatge
fictici que s’interroga so-
bre el tracte que els hu-
mans ofereixen als ani-
mals. Precisament aquest
és el personatge que l’au-
tor sud-africà reprèn en la
seva última obra publica-
da en anglès i que dóna
nom al llibre: Elisabeth
Costello.

Una altra de les obres
que li ha donat notorietat
al nostre país i que es re-
vela com una gran refle-
xió sobre la justícia i la
civilització és Desgràcia
(Columna, 2000). En ella
s’explica la caiguda en
desgràcia de David Lurie,
un professor de literatura
especialitzat en Lord By-

ron i William Wordsworth,
que ha de deixar la seva feina
després d’haver-se embolicat
amb una alumna. Però la cai-
guda en desgràcia de Lurie en-
cara serà molt més profunda
quan, havent fracassat com a
professor i com a amant, fra-
cassarà també com a pare i se-
rà incapaç d’entendre i accep-
tar les decisions de la seva filla
després d’haver estat violada.
En certa manera, el missatge
de Coetzee en aquesta obra és
que l’home sempre fracassa
quan ha de fer front a les seves
pulsions més profundes. Efec-
tivament, Coetzee és un autor
antipàtic perquè fuig de qual-
sevol patetisme, però al mateix
temps és antipàtic perquè, amb
estil i sense cap mena de por-
nografia, ens posa davant els
ulls el que no volem veure.

E R U D I T S D ’ A Q U Í

Francesc
Villegas,

de Manresa
A L B E R T M A N E N T

Col·lecciona
llibres, postals
i manuscrits
sobre la Mare
de Déu

D
e formació autodi-
dacta, aquest his-
toriador manresà
va treballar durant
més de quaranta

anys a la multinacional Hayes
Lemmerz. Excursionista de
tota la vida, s’interessà primer
per l’espeleologia i després
s’especialitzà en l’art romà-
nic, sobretot el del Bages, la
seva comarca. El 1980 fundà
l’associació d’Amics de l’Art
Romànic del Bages, entitat
dinàmica amb més de
tres-cents cinquanta associats,
que mensualment organitza
conferències, visites guiades,
exposicions o cursets de cul-
tura medieval. Villegas n’ha
estat president i continua
sent-ne un dels motors.

Des del 1962 col·labora a la
premsa local, en què descriu
itineraris excursionistes o
tracta temes culturals. Fou un
dels primers a utilitzar el ca-
talà al diari local Manresa.

També ha col·laborat habitu-
alment a El Pla de Bages i Gazeta
de Manresa. La seva ploma s’ha
prodigat també en butlletins
excursionistes i ha fet la his-
tòria de diverses advocacions
de goigs de la comarca.

També és col·leccionista de
llibres, postals, fotografies i
manuscrits sobre la Mare de
Déu i pertany a una entitat
estatal que recull la mateixa
matèria.

Vicesecretari de la Comissió
Permanent de les Assemblees
Intercomarcals d’estudiosos,
ha publicat els següents lli-
bres: El romànic del Bages. Guia
dels edificis romànics religiosos
(1982), El santuari de la Mare de
Déu de la Salut de Viladordis
(1983), Joan Vilanova, artista
manresà i il·lustrador de goigs
(1986), Santuaris marians amb
tradició remeiera al Bages (1991),
De Casals a Hayes Lemmerz, una
empresa centenària de Manresa
(2001) i El santuari de la Mare de
Déu de Juncadella (2003). També
ha col·laborat a El Bages, apro-
ximació al medi natural i humà de
la comarca (1980), Art a Manresa
(1983), Amics de l’art romànic.
Memòria 1980-1990 (1991) i Man-
resa medieval (2001).

S’ha dedicat també a la his-
tòria del pessebrisme i té una
bona col·lecció de monografi-
es locals i de temes relacionats
amb l’art romànic.


