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El narrador sud-africà J.M. Coetzee va guanyar el Nobel de literatura el 2003

Reescriure la tradició,
reinterpretar-la

N A R R A T I V A

X U L I O R I C A R D O T R I G O

‘Foe’ juga amb
els sentiments
del lector
que ha tingut
Crusoe com
a model de
l’heroi solitari
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Barcelona, 2004.

D
e ben segur que el
lector habitual d’a-
questes pàgines no
es va sorprendre
l’any 2003, quan

l’insigne jurat del Nobel va
declarar que el premi de lite-
ratura aniria a mans de J.M.
Coetzee. Fins i tot abans que
poguéssim llegir les seves no-
vel·les ja pensàvem que hi ha-
via quelcom de simpàtic i, al-
hora, enigmàtic, en les seves
declaracions, en què
posava la literatura
per davant de qualse-
vol altra cosa, o en
aquestes inicials, que
semblen amagar-nos
algun secret de més
enllà dels mars. Mis-
teri, país exòtic –so-
bretot perquè els es-
tudiants arriben a la
universitat sense sa-
ber situar Sud-àfri-
ca–, i un personatge
que reivindica sem-
pre la solitud de l’es-
criptor, la seva inde-
pendència. Tots els
ingredients ens au-
guren un resultat ap-
te per a grans pala-
dars literaris.

En aquest sentit,
poques de les críti-
ques que hem pogut
consultar s’oposen a
l’apreciació susdita.
Sens dubte Coetzee és
un dels grans escrip-
tors del moment, per
diverses raons. Hi ha
en tots els seus argu-
ments un gran ba-
gatge literari, les lec-
tures adequades,
l’enfocament idoni
de la tradició narrativa. El seu
estil entra dins d’allò que po-
dríem anomenar sense em-
buts escriptura internacional,
aquell estil de sintaxi perfecta,
de paràgrafs mesurats, d’idees
entenedores, una escriptura
en la qual es pot reconèixer
Coetzee, Saramago, Vargas
Llosa... Per a completar el pas-
tís, fa anys que es diu de Co-

etzee que és un escriptor per a
escriptors, potser perquè els
seus llibres fan de més bon
llegir si tens una certa idea de
la tradició literària. L’enginy
hi és abundant i, sens dubte,
molts col·legues se senten sa-
tisfets de veure que un món
tan petit i tancat com el de les
lletres dóna per a tant. El pa-
norama no pot ser més propi-
ci a l’elogi. Veiem, però, què
passa si juguem en contra, si
imaginem un escenari en què
Ronaldinho fallés la meitat
dels penals llançats.

Un dels aspectes que més
sorprenen de J.M. Coetzee,
atesa l’elevada temperatura
dels seus llibres, és l’avorri-
ment superlatiu que t’assalta
en llegir-lo. Qualsevol lector

entén que els temes tractats
són d’allò més importants,
que l’escriptura és magistral,
però hi ha massa sovint una
manca de passió, un excés
d’intel·lectualitat –una con-
clusió que em dol–, que ator-
ga estranyes inèrcies als seus
llibres. I tot això sense negar
en cap moment que Coetzee
potser és l’autor que més ha

retratat les misèries de l’ésser
humà contemporani. Bon
exemple d’aquests raonaments
podria ser una novel·la com
Elizabeth Costello, articulada so-
bretot en forma de conferènci-
es que serveixen a una anciana
escriptora per a criticar sense
pietat el món que l’envolta.
Doncs, tota la seva originalitat
es resol d’una manera que no-
més pot provocar el badall del
lector. Potser Coetzee vol asso-
lir la genialitat mostrant les
mancances de la comunicació
a l’inici del segle XXI, però l’a-
vorriment, la manca de sentits
artístics i, sobretot, la medio-
critat que envaeix el rerefons
de les seves novel·les acaben
contaminant-les, ferint-les
d’extrema gravetat.

Per a situar millor les coses
podríem parlar de les enor-
mes diferències existents en
dos autors d’aquest estil inter-
nacional de què parlàvem. Po-
sem d’un costat de la balança
Paul Auster, que sovint ens
explica episodis d’una buidor
espaterrant i, alhora, ens fa
gaudir com pocs per l’enorme
interès de la seva escriptura.

Capaç d’atorgar significats als
canvis d’un semàfor de la
Cinquena Avinguda de Nova
York, el plaer de llegir Auster
per ben poc contrasta amb
l’alt contingut d’en Coetzee,
que poques vegades se’ns

transmet a partir d’un plaer
textual, aquell en què els sen-
tits juguen a barrejar-se amb
l’art. Ètica i estètica, forma i
contingut, en el fons els vells
discursos de sempre.

Amb aquests precedents la
lectura de Foe, l’última novel·la
de l’escriptor sud-africà, par-
teix, si més no, d’un cert recel
inicial. Coetzee, tal com mar-

ca una vessant molt estesa de
la literatura actual, pren com
a punt de partença una obra
clàssica, Robinson Crusoe, per a
construir una ficció amb
múltiples referències a De
Foe: literatura dins la litera-
tura, reflexió sobre l’origina-
litat, sobre l’amor, sobre el
temps vist com una càrrega
inútil i impossible. Foe juga,
una vegada més, amb els
sentiments del lector que ha
tingut Crusoe com a model de
l’heroi solitari, el desmitifica,
fa miques els seus motius, tot
allò que alguna vegada vam
considerar la quinta essència
literària.

No és aquesta novel·la un
diàleg impossible amb el pas-
sat. Tot al contrari. La seva

necessitat és mani-
festa. Si hem de fer
ponts, la manera que
proposa Coetzee és
engrescadora i valuo-
sa. D’altra banda, per
tots els inconvenients
que hem posat a la
seva obra, es pot dir
que Foe connecta més
amb el lector, que tot
i parlar de passions
una mica de paper,
sap transcendir la
càrrega literària per a
mostrar un món i
una història que en
alguns moments ens
emociona. Tot plegat
tampoc serveix per a
fer-nos canviar d’opi-
nió sobre la seva lite-
ratura, però també és
cert que hi ha escrip-
tors dels quals veus
amb claredat allò que
t’agrada i allò que et
fa rebutjar-los. Pot
succeir que de cop
una d’aquestes parts
predomini sobre l’al-
tra. Em penso que és
el cas de Foe, en què
l’avorriment conna-
tural a Coetzee salta
una mica pels aires i

ens fa passar una bona estona.
Ara bé, encara pensem que no
n’hi ha prou amb el retrat de
les misèries del món, que per
si soles només són misèries, fa
falta una bona lent i el dia-
fragma adequat. No sempre
Coetzee ho aconsegueix. Ara,
que n’és d’interessant? És clar,
però no només demanem ai-
xò. No els sembla?


