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E
l títol ja sugge-
reix el que troba-
rem al llibre, per-
què Nabokov
and Co. recorda,

és clar, Shakespeare and
Co., la llibreria de París in-
augurada el 1919 al carrer
Dupuytren per Sylvia Beach
i lloc que freqüentaven els
seus amics Joyce, Hemin-
gway, T.S. Eliot, Scott Fitz-
gerald, Ezra Pound, André
Gide, Paul Claudel, Paul Va-
léry, Henri Michaux, i, és
clar, Vladimir Nabokov. En
obrir el llibre sabem, doncs,
que se’ns invita a entrar en
una llibreria i, per tant, a
l’univers dels llibres, dels au-
tors i dels lectors. Qui convi-
da és Alfred Mondria (Va-
lència, 1965) i la invitació
ens permetrà conèixer els
autors sobre els quals l’autor
ha escrit quaranta-sis de les
crítiques que ha publicat als
diaris AVUI i Levante, i a les
revistes Espill i Caràcters,
entre el 1999 i el 2003.

L’amfitrió és molt educat: es-
criu bé perquè ho fa amb
claredat i perquè, a vegades,
subratlla el que vol dir amb
imatges que potencien el
discurs, com, per exemple,
a l’inici del seu text sobre
Eco: “Umberto Eco va so-
brat de forces. La disciplina
olímpica que li escau és el
decatló. En el camp de la li-
teratura té aptituds per a la
velocitat, sap dosificar-se en
carrera de fons i fer concur-
sos tan tècnics com llargada
o altura. [...] Entre els ros-
tres desencaixats del final
de la marató, a Umberto
Eco se’l veu fresc, poc fati-
gat i somrient, com si anara
a preguntar al jutge quan
comença la prova següent”.
Per explicar l’agilitat de la
ment d’Eco, i la infatigable
curiositat que el mena de
l’estètica de Sant Tomàs als
còmics, no es pot demanar
més. I el lector ho agraeix.
És un amfitrió educat, però
a la porta hi ha la inequívo-
ca advertència que l’autor
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L’autor es revolta
contra l’ús
de la literatura
com a mer camp
d’observació social

rividència amb què aborda
els autors”, però també Phi-
lip Roth, Josep Pla o Harold
Bloom, i molts d’altres. Una
part d’aquests autors més es-
timats són alguns dels grans
escriptors centreuropeus
d’entreguerres, com Stefan
Zweig, Joseph Roth, Thomas
Mann, Stanislaw Jerzy Lec i
Soma Morgenstern. Hi ha
també sud-americans –Mon-
terroso, per exemple– i au-
tors del país –Enric Sòria,
Joan Garí, Vicent Alonso–,
castellans –Gil de Biedma,
Trapiello– i molts d’altres.
Molts. La tria és la d’un home
que estima la literatura i la li-
teratura sobre la literatura i
és agradable, en general, co-
incidir-hi. Al seu Nabokov
and Co., s’hi està bé.

He de reconèixer que el
seu dret d’admissió és res-
trictiu i té gairebé més tirada

es reserva el “dret d’admis-
sió”. A la festa hi assistiran,
substancialment, els seus
amics.

La lectura de ‘Nabokov and Co.’
aportarà al lector dues
coses: informacions sobre
autors i obres que desco-
neix i la descripció d’obres i
autors que potser ja coneix
però que tal com els presen-
ta Alfred Mondria, li agra-
darà retrobar. I, certament,
la lectura més atractiva i
útil la trobarà en aquests
darrers textos. No ho dic
perquè lligui amb la imatge
de la festa on és interessant
conèixer gent nova, però
que quan hi trobes algun
amic et sents alliberat per-
què saps que hi tindràs una
conversa còmoda i cordial.
Ho dic sobretot perquè, tot
i que Mondria tendeix a des-

criure més que a analitzar,
el que aporta –el gir estilís-
tic amb què ho diu, la infor-
mació que desconeixies–
s’aprecia més pel que et re-
vela o corregeix del que ja
saps, que quan el que et diu
t’introdueix, per primera
vegada, en aquell text.
D’altra banda, Mondria és
millor en l’entusiasme que
en el mer elogi, i millor en
l’elogi que en el blasme. Per
això és positiu que a la festa
hi hagi, sobretot, la gent que
ell valora i admira.

Hi ha autors –és molt evi-
dent– que l’autor estima i va-
lora especialment i que el lec-
tor trobarà citats en més
d’un article del llibre: Nabo-
kov, és clar, del qual admira
molt l’estil; Valentí Puig,
amb qui té, diu, “un deute
explícit”; Reich-Ranicki per
“la seua prosa robusta, la cla-
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pels autors que pels llibres, o,
per dir-ho d’una altra mane-
ra, li interessen molts llibres
pel que revelen de l’autor i de
la seva experiència i dels
quals en parla “amb un hàbil
equilibri d’erudició, anecdo-
tari i trajectòria vital”.

Tampoc entren a la festa els
professors de teoria de la li-
teratura. Recomano al lec-
tor que es fiï de l’autor quan
aquest es revolta contra el
desconstruccionisme i els
estudis que utilitzen la lite-
ratura com a mer camp
d’observació social: un cas
d’aluminosi severa per a la li-
teratura que està a l’arrel, a
més, d’alguns descrèdits es-
colars de la literatura. Però
a vegades, Mondria sembla
voler afirmar que la crítica
és només una qüestió d’opi-
nió personal, bastida sobre
els fonaments de moltes lec-
tures i d’una mica de sensi-
bilitat. A mi em sembla, en
canvi, que els plantejaments
teòrics sobre la literatura,
conscients o latents en el
lector –d’Aristòtil a Jakob-
son, passant per Hegel i
Dilthey–, determinen els cri-
teris de valoració i la per-
cepció mateixa del text.
Sense cap interès gremial,
constato que el que avui
sabem de la literatura, com-
parat amb el que en podien
dir –i en deien– totes les re-
tòriques i poètiques clàssi-
ques i classicistes fins al ro-
manticisme, és molt més i
molt més pertinent. Els filò-
sofs i els lingüistes hi han
aportat més, segurament,
que els professors de litera-
tura, però l’avenç és incon-
testable. I per això el proble-
ma de la crítica, em sembla,
no és la relació amb l’autor,
l’honestedat de dir el que es
pensa, o les influències que
sobre aquell text hi han tin-
gut altres textos. El proble-
ma del crític és revelar el
sentit que explica les formes
de l’obra. Certament Mon-
dria no utilitza aquests ter-
mes, però els seus textos
responen a aquest planteja-
ment. Sovint i brillantment.
Per això es tan atractiu lle-
gir-lo, i entrar a Nabokov
and Co. per deixar que Mon-
dria ens presenti els seus au-
tors. Val la pena.


