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Joc nou

Coetzee trenca el joc

Coetze no és un autor
complaent. Les seves
obres porten els per-
sonatges al límit de les

situacions plantejades, i el lec-
tor els acompanya en aquest
camí amb una barreja emocio-
nada de fascinació i temor. No
és casual que una de les seves
obres més conegudes, i una de
les que li han guanyat més lec-
tors, potser perquè és una de les
més viscerals, porti el títol de
Desgràcia. La darrera novel·la
publicada aquí, Home lent, de la
qual va sortir la crítica fa poc en
aquestes mateixes pàgines, re-
presenta un pas més en la
prova a què sotmet els límits de
la novel·la com a gènere. Ja ho
va fer en obres anteriors, però
en aquesta va una mica més
enllà. Per començar, sembla
una novel·la realista, fins que
l’aparició en el capítol 13 d’un
dels personatges d’una obra an-
terior, Elizabeth Costello, tren-
ca la il·lusió realista i converteix
l’obra en una novel·la d’idees.
Per mitjà d’Elizabeth Costello,
una novel·lista australiana,
l’autor es pregunta què és la fic-
ció, i quin significat té per a
l’autor, per al lector i per a la so-
cietat. L’aparició de la Costello
gira la novel·la com un mitjó i el
lector es pregunta si és ella la
que dicta al protagonista la re-
dacció de la seva vida, de l’acci-
dent que ho trasbalsa tot, o bé
és un salt en el buit per elevar a
altres àmbits el que havia estat
fins a aquell moment una nar-
ració que volia ser real.

En la seva obra anterior, amb
el mateix títol del personatge,

Elizabeth Costello, ja hi havia
un exemple de transversalitat
convertint la novel·la realista en
una col·lecció de sis assajos: les
sis conferències que la profes-
sora i novel·lista dóna a diverses
universitats sobre els seus
temes preferits, entre els quals
sobresurt el dels drets dels ani-
mals, tema al qual ja va dedicar
un llibre sencer, Les vides dels
animals. Tot això ens fa pensar
que Coetzee fa servir aquesta fi-
gura com una portaveu de les
seves propostes sobre els límits
ètics i estètics de la ficció. Així,
l’aparició de la Costello a Home
lent tindrà un significat dife-
rent segons si el lector ha llegit
o no l’obra de la qual és prota-
gonista absoluta. És clar que es
pot llegir molt bé sense conèi-
xer l’obra anterior, però el lec-
tor se sorprendrà d’una altra
manera quan la professora aus-
traliana entra en escena i tren-
ca el joc inicial.

La vella saviesa que deia
que la ficció és l’únic tema de
les ficcions, aquí es veu clara-
ment. I altres temes, com ara
la immigració, l’envelliment,
la diferència entre amor i es-
timació, i fins i tot la bondat i
la medicina. “Jo no sóc el nos-

A ‘Home lent’, última novel·la de l’autor sud-africà, s’hi barregen ficció realista
i ficció assagística ● Coetzee, en altres obres, ha reivindicat les llengües
minoritàries ● L’autor sempre juga amb els límits narratius ● Emili Teixidor

Un problema extern
de l’art de tots els
temps és la repressió.
En termes més con-

crets, la censura, fins al punt
que en molts moments de la
història ha arribat a ser un ele-
ment intern: l’artista –el de la
lletra en primer terme– ha ar-
ribat a construir tota una ca-
suística simbolista per burlar
la censura. Pàgines brillants de
l’hermetisme de tots els temps

tenen aquest origen tan poc
metafísic.

En d’altres èpoques, la cen-
sura era un element polític
imaginable tan sols dins dels
règims autoritaris. Un tòpic
d’ingenus diu que en una soci-
etat de llibertats democràti-
ques no hi ha censura. Greu
error. N’hi ha més que mai,
però no exercida des de la re-
pressió ni des de cap violència
material. El mercat promou la

censura. Encara pitjor, la justi-
fica en termes objectius de mi-
llora de producció. Els atemp-
tats al sistema estan més con-
trolats que mai: res de presons,
tortures, exilis i crims d’Estat:
ara n’hi ha prou tallant els sub-
ministraments a l’artista in-
convenient, n’hi ha prou bar-
rant-li l’accés als canals de difu-
sió i als mitjans de comunicació
per condemnar-lo a la inexis-
tència pública.

El mercat
promou
la censura
actual en
termes de
millora de
producció

Illes perdudes

John Maxwell Coetzee, Nobel del 2003, va néixer el 1940. ROB HUTCHISON / EFE

Miquel
de Palol

La nova
censura

altres de ningú” és una de les
frases del llibre, però en una
obra d’assaig anterior, Costas
extrañas, Coetzee es conver-
tia en la veu d’una colla d’es-
criptors oblidats i descone-
guts, sobretot pel fet d’escriu-
re en llengües minoritàries.
No parlo dels israelians Amos
Oz i Aharon Appelfeld, sinó
d’autors com ara el txec Josef
Skvorecky i Daphne Rooke,
entre d’altres autors perduts
que Coetzee rescata. ¿Quin
grau de coneixement de la
llengua font ha de tenir el tra-
ductor? ¿Una llengua és un
codi neutral com un llenguat-
ge informàtic o és alguna cosa
més, de manera que si Höl-
derlin hagués sigut anglès,
per exemple, hauria escrit po-
emes diferents?, s’hi hauria
vist obligat per la força i l’ar-
relament de la llengua? ¿És
possible pertànyer a un país
sense idolatrar el folklore
local, tal com dedueix Borges
del fet que a l’Alcorà no hi surt
la paraula camell?... Qüesti-
ons que Coetzee ens planteja
a través d’autors famosos i
desconeguts. Alhora que es
pregunta per la responsabili-
tat que les llengües majorità-
ries i els seus escriptors tenen
per donar a conèixer les llen-
gües i els autors d’àmbits me-
nors. En això, Coetzee també
trenca el joc egoista de les li-
teratures que només contem-
plen el seu melic i els límits
imposats per la indústria cul-
tural i es converteix en am-
baixador d’altres veus, altres
mons, altres vides.

Undels temes
de l’últimaobra
de Coetzee és la
diferènciaentre
amoriestimació


