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Preocupa que la mort de Moncada no hagi tingut ressò internacional

‘Afterwords’
ntre les meves darreres
lectures hi compto un
llibret d’aquest títol
que m’ha emocionat, a
desgrat de ser un lli-

bret, hi insisteixo. Aquestes Afterwords
o “paraules per després [de la mort de]”
(quina capacitat de crear vocables nous
tenen les llengües segures o, millor, que
la història les deixa ser segures!), en edi-
ció a càrrec (m’estalvio l’a cura de, que
em sona una mica hospitalari) de Sybil
Oldfield té un subtítol prou explicatiu:
Cartes sobre la mort de Virginia Woolf.
Epístoles que van rebre tant el marit de
l’autora, Leonard Woolf, com la seva ger-
mana, la pintora Vanessa Bell. El volum
forma part de la collita bibliogràfica i
woolfiana d’enguany, en la qual es
compta una nova biografia (la que fa
deu?) sobre l’escriptora, obra de Julia
Briggs, lectura que m’espera, en espe-
cial perquè també té un subtítol o part
del títol interessant: Virginia Woolf: una
vida interior.

Tornant, però, a Afterwords, a desgrat
de traslladar-me en el temps a l’any en
què jo començava a passar de ser un
projecte a una realitat, el 1941, he com-
provat una vegada més que unes meves
sospites s’han materialitzat. M’explica-
ré. Fa molts anys vaig trobar a la seu
d’aleshores de la Fawcett Society, una
societat non profit de Londres, un manat
de cartes de Virginia Woolf a la biblio-
tecària d’aquesta societat. Cal dir que la
Fawcett, que havia adoptat el nom per
la sufraguista moderada Millicent Gar-
rett Fawcett, al moment que hi vaig en-
trar en contacte, malvivia per manca de
diners (estic parlant de finals dels anys
setanta), obria els seus arxius tan sols
un parell de dies a la setmana i, encara,
gràcies al treball voluntari. L’esperit,
però, de la biblioteca havia estat sem-
pre el d’aplegar tota mena d’informa-
ció sobre la història de la lluita de les
dones, des de pancartes fins a fulls de
propaganda, no pas llibres exclusiva-
ment. Secretària de la societat i de la se-
nyora Fawcett havia estat Pippa Stra-
chey, germana del gran Lytton
bloomsburià. D’aquí era fàcil deduir la
relació de Woolf, una relació que li cos-
tava diners, amb la societat. Certament,
totes les cartes gairebé anunciaven la
tramesa d’un xec perquè la bibliotecà-
ria li havia dit que havien trobat tal i
qual cosa interessant en un llibreter de
vell. La correspondència s’estroncava el
març d’aquell any i hi figurava una
carta de Leonard en la qual anunciava
que la seva muller no podia respondre
perquè havia desaparegut i temien el
pitjor, com va ser el cas, quan al cap
d’un dies unes criatures van trobar el
seu cos al riu Ouse. Sempre he lamen-
tat que els meus pares m’eduquessin
tan cristianament i no em decidís
aquells dies a sortir de la Fawcett Soci-
ety amb les cartes a la bossa, cosa faci-
líssima de fer. Al cap d’un any, aquella
biblioteca havia passat a formar part de
la biblioteca del politècnic de l’East End
de Londres i aquell manat de cartes
havia desaparegut. Com? Francament,
no ho sé, però la carta de condol de la
bibliotecària a Leonard no figura en
aquest Afterwords, ni mai l’he poguda

trobar en la nova ubicació
bibliotecària.

Tot amb tot, com que he
tingut la comuna desgrà-
cia de veure morir els
meus pares, però quan ja
tenia molts amics brità-
nics, a desgrat del dolor, sé
que en cada ocasió he pen-
sat en la superioritat an-
glesa quan es tracta
d’acompanyar algú en el
seu dolor. Com ho he pen-
sat ara mateix llegint
aquest volum, part del
qual ja coneixia, perquè
són molts anys meus els
de militància woolfiana,
que no abandonaré mai,
per cert i per a tran-
quil·litat nostrada. També,
no se me n’ha anat del
pensament la gran pèrdua
darrera que ha estat la
mort de Jesús Moncada. A
diferència dels britànics, a
tots i cadascun dels es-
criptors catalans sempre
ens han robat uns anys i,
en conseqüència, caldria que en vis-
quéssim molts més per fer la pau amb
aquest robatori històric. Cosa la qual
equival a dir que amb la mort prema-
tura de Moncada ens perdem molt.
Temps que no crec que l’aprofitin algun
dels pocs programes de televisió dedi-
cats al món de la cultura en què, per
exemple, podem veure un guru local
que perd més temps dient que Moncada
era antimediàtic que no pas un escrip-
tor excel·lent, com és el cas. Natural-
ment, després del subratllat, venia la
projecció d’una entrevista televisiva a
càrrec del mateix presentador. Enhora-
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bona! Per tot plegat, basar la salut lite-
rària desfullant la margarida del medi-
àtic sí/no em sembla un exercici estèril,
francament.

En canvi, sí que em sembla preocu-
pant (i espero una allau de cartes des-
mentint-me) que la mort d’un autor
com Moncada, en el catàleg de grans
editorials del món occidental, no hagi
tingut cap ressò internacional. ¿No
tenim entitats públiques que promouen
la projecció exterior de la literatura ca-
talana? Sembla que no. El 1987, quan va
morir J.V. Foix em vaig escandalitzar
d’haver-me’n d’assabentar a través del

telèfon i gràcies a la meva mare (ales-
hores jo vivia a Berlín), a desgrat que
veia sis diaris en diferents llengües. Ara,
més o menys i gràcies a Internet, veig el
mateix nombre de diaris i no hi he tro-
bat cap esment d’allò que tant ens ha
entristit, com ha estat la mort de Jesús
Moncada. Sembla que el temps passa
però seguim de la mateixa manera.

Per adobar-ho, ens trobem que la
gran actualitat literària és carregar-se

un escriptor tan
conscienciós com és
l’illenc (menorquí)
Ponç Pons i el seu Di-
llatari, un títol que, si
més no, palesa que
en llengua catalana
també podem tenir
la flexibilitat angle-
sa, la d’inventar vo-
cables. A les seves pà-
gines, Pons es
manifesta com a per-
sona tan preocupada
com Caterina Albert
per la desaparició de
paraules. Caterina
Albert, la Víctor que
li deien al seu poble,
l’Escala, va ser tra-
duïda el 1909 a la
llengua alemanya (la
seva Solitud. Hi ha
algun intent d’actu-
alitzar aquesta tra-
ducció?), una escrip-
tora amb poques
relacions amb Pons,
excepte una, que és
l’ambició literària, al

seu temps també va rebre una reben-
tada seca per a la seva novel·la següent,
Un film (1926). En aquell cas, va anar a
càrrec d’un jove Domènec Guansé, que,
avui, com a escriptor de primera línia
no el salva ni el clan de l’avellana. De
tota manera, la història de la literatu-
ra catalana (i els departaments univer-
sitaris de filologia ídem) encara devem
viure d’aquella facècia guanseniana,
perquè la novel·la del cas sembla no
haver existit mai.

Certament, convido els meus amics
britànics que ens enviïn a tots afterwords
de condol per la literatura catalana.

“Bambolino va!”
M a r J i m é n e z

Ja hi tornem a ser: ha arribat el ju-
liol! I amb ell ja ens ho podem
creure: és estiu. Si bé encara molts
i moltes el contemplem des de

l’oficina i no el podem assaborir fins
ben entrat el vespre, amb l’entrada en
el setè mes tot canvia. Encara que s’hagi
de matinar i una llarga jornada laboral
sigui l’única expectativa segura quan
sortim al carrer i el sol encara s’està as-
sentant, la potència amb què aquest ens
desitja un bon dia és capaç de vèncer
l’apatia dels més escèptics. Perquè a
l’estiu, encara que des de l’oficina
només es pugui captar de refiló l’am-
bient que omple els carrers, l’estat
d’ànim es transforma. Les hores de tre-
ball s’escurcen mentre que les d’oci
s’allarguen. I la ciutat es transforma...

En efecte: la ciutat es transforma... per
bé i per mal! Per començar les insofribles
rebaixes. Us podeu imaginar com n’és de
frustrant comprar-te unes sandàlies quan
realment les necessites, és a dir, quan la
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calor comença a deixar-se sentir, i al cap
d’un mes trobar-les a meitat de preu? No
sé a vosaltres, però la cara que em queda
quan passo pel mateix aparador en què
he comprat un mes abans un calçat que
ara està al 50% és com a mínim d’esta-
quirot(a). I què me’n dieu de passejar per
les Rambles i veure pujar des de Colom
una troupe de guiri-gambes de tot tipus
de procedència amb concentracions d’al-
cohol a la sang aptes per tombar un ele-
fant. I això que hem tingut temps per
acostumar-nos-hi, perquè des que s’ha
posat de moda a les illes britàniques ce-
lebrar els comiats de solter a Barcelona
ja no hi ha qui pugui caminar per aques-
ta avinguda de la ciutat. Però sincera-
ment, no sé si us passa també a vosaltres,
he generat uns anticossos a aquest turis-
ta que envaeix els carrers més cèntrics de
la ciutat que per poc que pugui els evito.

Però la ciutat també té cites ineludibles:
com és l’ara anomenat BCN Festival. Pas-
sar una nit d’estiu en un teatre ple de

màgia com el Grec de Montjuïc, bé es-
coltant la Ute Lemper, l’Henri Salvador o
la Juliete Greco no té preu. O bé assistir a
obres de teatre com la que aquest any ens
ha ofert el TNC per tancar la tempora-
da, Eraritjaritjaka, és tot un plaer. Quina
grata coneixença la del treball de Heiner
Goebbels.

Ara bé, a part de l’oferta cultural de la
ciutat, els racons romàntics, els sopars
a peu de platja sota la llum de la lluna,
no té perdó que algú visiti la capital i no
passi un dia a la Barceloneta. L’especta-
cle és inigualable, amb els personatges
més pintorescos. Per una banda, els pa-
kistanesos que venen refrescos i no poden
evitar dirigir la una mirada obsessiva als
pits de les noies que fan topless. Per altra
banda tenim les xineses que van oferint
“masajée, poco dinero”, i que només troben
com a clients alemanys greixosos que els
demanen que acabin la feina en parts poc
indicades, o els nengs amb la música a tot
volum tots untats d’oli... I també s’hi pot
trobar un gran basar ambulant: coco, pa-
reos, collarets, i bambolinos, el producte es-
trella de la platja. Què són bambolinos?
No us ho explicaré... aneu a la Barcelo-
neta i busqueu un noi amb accent argentí
que amb una contagiosa cantarella i ba-
llaruga i una gran safata al cap per bar-
ret recorre tota la platja exclamant:
“Bambolino va!”.


