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Poemes i cançons de Sant Jordi
DIBUIXOS: MAX. MÚSICA: J. M. PAGÁN

Llibre acompanyat d'un CD perquè els nens i les nenes, a partir
de sis anys, puguin llegir, cantar i escoltar tots els poemes i
les cançons del cavaller Sant Jordi a casa, al carrer i a l'escola.

Els Bum-Bum, la princesa, 
Sant Jordi, el drac i...
MONTSE GINESTA / LUCHINI

Versió insòlita de la llegenda de Sant Jordi. Dibuixos rics en
detalls per a aprendre les primeres paraules.
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Pau i Pepa i el cavaller Sant Jordi
MARTA BALAGUER / MONTSE GINESTA

Història del cavaller Sant Jordi on en Pau i Pepa descobreixen
les imatges d'un món irreal.

MICHAEL DALDER / REUTERS

El premi Nobel J.M. Coetzee, autor d’‘Elizabeth Costello’

Ú L T I M L L I B R E T R A D U Ï T D E L N O B E L J . M . C O E T Z E E

Devorant cadàvers
E V A C O M A S

En lloc
d’exposar les
seves opinions,
Coetzee ideava
un relat en el
qual Elisabeth
Costello feia
un discurs

En realitat es
tracta d’una
obra situada
en el terreny
en què Coetzee
es mou amb
més comoditat:
la prosa
d’idees

E
lisabeth Costello
(Melbourne, 1928),
és una escriptora ve-
getariana de més de
seixanta anys, que va

aconseguir el reconeixement
mundial amb la seva quarta
novel·la, La casa d’Eccles Street.
Es tracta un relat escrit fa
molt temps que té com a pro-
tagonista un personatge de
l’Ulisses de Joyce. Ara, vint anys
després d’aquell èxit editorial,
Costello viatja per tot el món
rebent premis i fent confe-
rències. En aquests viatges té
la possibilitat de constatar
que no s’acaba d’entendre
amb ningú, ni amb la seva
germana Blanche, una monja
missionera que detesta els
clàssics grecs, ni amb el seu
fill John, que s’ha casat amb
una dona capaç de donar als
seus fills pollastre per sopar,
ni encara menys s’entén amb
els professors universitaris ni
amb el públic que assisteix a
les seves conferències.

En tots els seus discursos
Costello és contundent, so-
bretot quan s’esforça a de-
mostar que menjar carn és
devorar cadàvers i que el trac-
te que les societats avançades
ofereixen als animals de
granja és el mateix que els
nazis van donar als jueus: “És
com si anés a casa d’uns amics
i comentés que m’agrada el
llum de la sala d’estar, i em
diguessin: «Sí, està bé, ¿oi? Es-
tà fet amb pell de jueu polo-
nès, trobem que és la millor,
la pell de les joves verges jue-
ves de Polònia». I que llavors
anés al lavabo i a l’embolcall

del sabó hi digués: «Treblinka,
100% estearat humà»”. No sa-
brem mai si un autor de veri-
tat subscriu aquestes idees,
perquè de fet l’escriptora aus-
traliana Elisabeth Costello és
un personatge fictici.

L’últim premi Nobel de li-
teratura, J.M. Coetzee (Ciutat
del Cap, 1940), se la va inven-
tar per pronunciar conferèn-
cies. En lloc d’exposar les seves
opinions i judicis a propòsit
d’algun tema, l’escriptor
sud-africà ideava un relat en el
qual Elisabeth Costello es ve-

iés obligada a fer un discurs.
Per exemple, quan al març del
1999 el Museu d’Art Contem-
porani de Barcelona el va
convidar a participar en un
seminari sobre la globalitza-
ció, Coetzee va llegir el text La
novela a l’Àfrica (Macba, 2003),
en el qual Elisabeth Costello
feia una conferència en un
creuer de luxe per distreure
els turistes. Igualment, Coste-
llo també era la protagonista
de Les vides dels animals (Empú-
ries, 2001), les conferències
que Coetzee va haver de llegir
per a la Càtedra Tanner de la
Universitat de Princetown a
finals dels 90. Alguns d’a-
quests textos ja s’havien pu-
blicat per separat, però ara
apareixen reunits en un sol
volum sota el títol Elisabeth
Costello.

Per més que els editors la
classifiquin a la secció de nar-
rativa, cal atenir-se a la veritat:
Elisabeth Costello no és una no-
vel·la. En realitat es tracta
d’una obra situada en el ter-
reny en què Coetzee es mou
amb més comoditat: la prosa
d’idees. Tot bon lector de les
obres de l’escriptor africà sap
que Coetzee és millor pensa-
dor que narrador. A pesar que
les seves novel·les tenen un
cert interès, quan retraten
una acció trepidant o dramà-
tica no acaben de ser convin-
cents. Així succeeix a L’edat de
ferro (Edicions 62, 2002), Des-
gràcia (Columna, 2003) i Espe-
rant els bàrbars (Proa, 2003). En

canvi, la seva prosa excel·leix
quan no es preocupa de nar-
rar, quan el pensament flueix

a través de frases ben encade-
nades, quan la literatura és un
motiu de reflexió. L’exemple
més clar d’aquest tipus de
prosa és Juventud (Mondadori,
2002), l’autobiografia novel·la-
on explica els seus anys de
formació literària.

A Elisabeth Costello, igual que
en els diàlegs dels clàssics
grecs i dels renaixentistes,
Coetzee esbossa unes situaci-
ons i uns personatges i els en-
fronta en una discussió. El que

importa en aquesta obra són
precisament les idees, les con-
tradiccions, els dubtes, és a
dir, la reflexió, i si Coetzee
opta per posar aquests pensa-
ments en boca d’uns perso-
natges és més per demostrar
d’una manera versemblant
que persones del món actual
serien capaces de sostenir

idees similars, que no pas per
distreure el lector amb una
mínima trama.

Cal elogiar que Coetzee si-
gui capaç de situar-se en
aquesta terra de ningú que no
satisfà de ple ni els amants de
la ficció novel·lesca ni els par-
tidaris del pensament siste-
màtic. És aquesta zona d’in-
definició la que fa avançar la
literatura, la que renova els
gèneres, la que eixampla el
llenguatge. ¿Quin mèrit té re-
petir els temes, els jocs for-
mals, les estructures? L’ale-
many Winfried Georg Sebald,
un dels autors preferits per
Coetzee, és sens dubte l’es-
criptor de finals del segle XX
que més ha contribuït a en-
grandir els límits de la litera-
tura. Austerlitz, Els emigrats i Els
anells de Saturn són una mag-
nífica prova d’innovació lite-
rària, risc i ambició estètica.
Coetzee apunta en la mateixa
direcció del seu admirat Se-
bald, però a les seves obres es
troba a faltar la coherència i la
unitat de l’escriptor alemany,
la seva seductora barreja d’es-
tranyesa i familiaritat. En de-
finitiva, a Coetzee encara li
queda recórrer molt terreny si
vol explorar com Sebald
aquesta terra de ningú.

J.M. Coetzee, Elisabeth Costello.
Traducció d’Albert Nolla.

Empúries.

Barcelona, 2004.


