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M
ercè Rodoreda explicava
que La plaça del Diamant
era conseqüència d’una
decepció. Havia enviat la
novel·la Jardí vora el mar

al premi Joanot Martorell i el jurat no
l’havia ni tan sols valorada. Lluny de
desanimar-se, l’escriptora (que tendia a
envalentir-se davant les dificultats) va
posar fil a l’agulla d’una nova novel·la.
La inspiració, per dir-ho així, li va venir
empesa per una onada d’orgull. Ales-
hores, amb cert esperit de revenja, va
presentar La plaça del Diamant al primer
premi Sant Jordi, convocat l’any 1960.
Tampoc: la ingenuïtat de la Colometa
no va seduir ni poc ni gaire els mem-
bres del jurat. La que acabaria sent la
novel·la catalana més difosa de tots els
temps (i, per descomptat, la peça clau
de la narrativa rodorediana) va passar
desapercebuda.

Rodoreda se’n va rescabalar amb es-
creix, però les coses haurien pogut
anar d’una altra manera. La plaça del
Diamant podria ser encara ara un ma-
nuscrit inèdit, o una novel·la més
d’entre les moltes que surten publica-
des amb la data de caducitat estampa-
da a la coberta, amb una esperança de
vida tan limitada que castra qualsevol
possibilitat de ser descoberta i reco-
manada a través del millor sistema de
propaganda: el boca a orella. I com que
ni tu ni jo no l’hauríem llegit, tampoc
sabríem el que ens hauríem perdut.
Vés a saber quantes obres mestres han
passat per alt no només al jurat d’un
premi, sinó al món sencer. Algunes
s’han rellegit i magnificat anys després
de la data en què van ser escrites, fins
i tot anys després de la mort dels seus
autors (és ben conegut el cas de La
conxorxa dels ximples, de John Kennedy
Toole), però això no és garantia de res.
Segurament són majoria les joies lite-
ràries (i artístiques en general) que han
tastat més pena que glòria, quan me-
reixien de totes totes un destí millor.
La meritocràcia no sempre té les de
guanyar.

“Escrius per a la posteritat un cop
tots els editors han desestimat la teva
obra”, va dir el dramaturg nord-a-
mericà George Ade (1866-1944). Pot-
ser sí que els escriptors ignorats, o no
prou reconeguts, s’aferren a la idea

de la posteritat com a consol. Confien
en el futur perquè el present els
menysprea, tot i que en realitat pre-
feririen rebre l’aplaudiment dels seus
contemporanis.

MÉS QUE JUSTÍCIA, ATZAR
Tendim a pensar que el temps farà
justícia, i el temps és tan injust com
un jutge subornat. ¿Què ens fa supo-
sar que un llibre que passa desaper-
cebut serà redescobert d’aquí a ics
anys, i col·locat llavors al podi d’ho-
nor que realment li pertoca? El més
probable és que el llibre en qüestió
continuï inadvertit pels segles dels
segles. Només de tant en tant el pas
del temps serveix per posar les coses
al seu lloc. Tan de tant en tant, de fet,
que no té sentit parlar de justícia sinó

d’atzar. És el que
diu, molt més ben
dit que jo, Miquel
de Palol en una de
les notes del llibre
Els Proverbis. Segons
ell, una gran fal·là-
cia del criticisme és
“donar per fet que
la Història farà jus-
tícia, i al final, grà-
cies a un mecanis-
me que no se sap
gaire bé de quins
ressorts darwinis-
tes està dotat, els
dolents i mediocres
seran oblidats, i els
genis ocuparan el
lloc que els corres-
pon”. L’operació
comporta, afegeix,
un exercici de su-
pèrbia paternalista
que no diu gaire a
favor de la solvèn-
cia intel·lectual:
que la cultura actu-
al està més capaci-
tada per jutjar les
obres anteriors que
les cultures de l’è-
poca que les va ge-
nerar. I també una
ingenuïtat perillo-
sa: que en el futur
les coses millora-

ran. Palol ens treu la bena dels ulls:
“El triomf del mediocre i l’oblit del
geni formen part del quadre final de
possibilitats”.

Entre les motivacions que porten a
escriure, hi ha la de ser admirats i,
per tant, estimats. “Escric perquè
m’estimin”, va afirmar Federico Gar-
cía Lorca. En el mateix sentit, Silvina
Ocampo va dir: “Escric perquè els al-
tres estimin allò que cal estimar; a
vegades, el que jo estimo. Així doncs,
estimo per ser estimada”. Gabriel
García Márquez va restringir l’ambi-
ció: “Escric perquè m’estimin més els
meus amics”.

Fins i tot quan no escriuen per ser
estimats, tots els autors escriuen per
ser llegits. Si pot ser avui, que no si-
gui demà.

A M B C O M P T E

Vida
retirada

A L B E R T C O M P T E

D
esprés de llegir-me altre cop el
poema Vida retirada, de fray Luís
de León, m’ha caigut a les mans
l’epístola que el meu idolatrat
Nicolau Maquiavel va escriure-li

al seu antic amic de mil i una farres flo-
rentines, Francesco Vettori, signada el dia
10 de desembre del 1513, i redactada a l’è-
poca en què va escriure els Discursos i el seu
celebèrrim El Príncep. Amb la millor prosa
que ha tingut mai l’idioma italià, l’antic
secretari dels Deu li narra a Vettori un dia
qualsevol a san Casciano, la vida rústica i
tranquil·la que duia en el seu exili del
camp, entre els llenyataires dels boscos i els
pagesos de la vila, les seves partides de daus
amb l’amo de la taverna, el moliner i un
parell de paletes del poble. Quan vespreja,
continua la carta de Maquiavel, sopa fru-
galment i es tanca tot seguit en el seu es-
criptori, entre els seus llibres i els seus pa-
pers, i per espai de quatre hores li confessa
al seu amic no sentir cap cansament, no
recordar-se de les seves dificultats econò-
miques, “ni témer la pobresa, ni témer la
mort”. Tancat en el despatx de la seva casa
del poble, Maquiavel es tutejava cada nit
amb Dante Alhigieri, amb Petrarca, amb
Ovidi, amb Tibuli (que no he tingut encara
el gust de llegir). El meu estimat Maquiavel
va viure en una època turbulenta caracte-
ritzada per les conspiracions polítiques i els
cops d’Estat fulgurants, les invasions es-
trangeres, els escàndols pontificis i les
venjances sanguinàries. A ell no el van fer
assassinar els Mèdicis perquè, al capdavall,
només era un home de lletres inofensiu
que escrivia de coses teòriques com l’art de
governar els homes i les nacions, escrivia
llargues epístoles als seus amics de la ciutat
i meditava. Tinguem en compte que va
exercir quinze anys com a ambaixador de
Florència, i no es va enriquir, no es va
aprofitar mai de la cosa pública. És més,
dedicar-se a la política activa li va costar
fins i tot calés de la seva butxaca. Però grà-
cies a això va poder adquirir els coneixe-
ments i l’experiència suficient per establir
les bases d’una nova ciència que col·locava
l’acció sense reflexió per damunt del pen-
sament i de la paraula, i que separava la
moral de la política com si fossin oli i aigua.
Si admirava Cèsar Borgia, el fill del papa
Alexandre VI, era precisament perquè
aquest no pensava mai, actuava i prou. És
evident que això és típic dels homes de
lletres. Ara recordo el mestre Pío Baroja,
que confirma això mateix que dic.


