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“La vida canvia rà-
pida. / La vida
canvia en un ins-
tant. / Seus a

sopar, i la vida que coneixes
s’acaba”. Aquest és l’inici i el
leitmotiv que va repetint Joan
Didion al llarg d’El año del pen-
samiento mágico (Global
Rhythm), un llibre lúcid, me-
morable i ferotge sobre el dol i
la pèrdua. Un escrit sobre la
mort, que acostumem a pen-
sar que és una realitat llunya-
na, un final que, si vivim de
manera sana i no fem tot el
que no s’ha de fer, podríem fins
i tot evitar. La cultura occi-
dental viu la mort d’aquesta
manera, com una cosa lletja
que s’ha d’amagar per no des-
torbar l’hedonisme imperant.
Però un bon dia la teva millor
amiga mor als divuit anys, la
teva filla s’estampa amb la
moto, el teu pare mor després
d’una llarga malaltia, veus pas-
sar el veí de dalt balcó avall, el
teu marit se’n va a dormir i
mentre dorm, mor. Tot això
són coses que passen, que
sabem que poden passar en
qualsevol moment, de sobte,
però que per continuar vivint
amb un mínim d’equilibri men-
tal les hem d’allunyar dels nos-
tres pensaments tant com
sigui possible.

Joan Didion (Sacramento,
1934) és una periodista i es-
criptora molt reconeguda als
Estats Units, un dels grans re-
ferents del Nou Periodisme. El
seu marit, John Gregory
Dunne, també ho era. I la filla
de tots dos, Quintana Roo
Dune, es dedicava a la fotogra-
fia. A la contraportada d’aques-
ta sòbria i elegant edició de
Global Rhythm se’ls veu a tots
tres quan Quintana era petita,
en un balcó de la casa que teni-
en a Malibu. És una foto del
1976 que va sortir a la revista
Time. El pare i la filla miren a
càmera, mentre Joan està una
mica apartada i els mira a tots
dos amb tendresa i admiració,
amb una copa a pocs centíme-
tres i un cigarret penjat dels
dits. Una foto bonica, dels bons
vells temps per a aquesta fa-
mília, i també de quan Amèri-
ca era més lliure.

Joan Didion i John Gregory
Dunne portaven casats gaire-
bé quaranta anys, treballaven
junts a casa, havien escrit gui-
ons per a Hollywood a quatre
mans, cadascú era el primer a
llegir les coses que l’altre es-
crivia. L’últim regal d’aniver-
sari que Gregory va fer a Joan,
poc abans de morir, va ser una
frase pronunciada amb mala
llet després de llegir un frag-

ment d’un llibre d’ella: “Pu-
nyeta. Que no se’t passi pel cap
tornar-me a dir que no saps es-
criure. Aquest és el meu regal
d’aniversari”. La nit del 30 de
desembre del 2003 els Dunne
eren al seu apartament de
Nova York, a punt de sopar.
Acabaven de tornar de l’hospi-
tal, on la seva filla Quintana
estava ingressada a l’UCI, en
coma per un xoc sèptic. Asse-
gut a la cadira davant del plat,
Gregory va morir de sobte, ful-
minat per un atac de cor.
“Seus a sopar i la vida que co-
neixes s’acaba”.

El año del pensamiento má-
gico va guanyar el National
Book Award 2005 a la millor
obra de no-ficció. El títol fa re-
ferència a tot un seguit de sen-

sacions, emocions i creences
irracionals que l’autora va ex-
perimentar l’any següent a la
pèrdua del seu marit. Com, per
exemple, no voler llençar la
seva roba, perquè ¿com podria
tornar si no tenia sabates?
Com despertar-se cada matí
durant molts mesos sense re-
cordar durant uns instants
que ell ja no hi era, per recor-
dar-ho de seguida amb un so-
trac dolorós. Com pensar que
havia d’estar sola perquè, si es
donaven les circumstàncies
adequades, ell tornaria. Com
voler rebobinar la pel·lícula
fins al moment que ella pensa
que s’hauria pogut fer alguna
cosa per evitar-ho, com ara ad-
quirir tot un equip de reani-
mació càrdiopulmonar per a la
sala d’estar. Com sentir-se
alleujada quan va morir la cui-
nera i escriptora Julia Child,
perquè era molt amiga del seu
marit i ara podrien sopar junts
allà on fossin. Com tenir mil
coses per explicar-li i que no hi
fos ell per escoltar-les. Només
un silenci irreversible.

El año del pensamiento má-
gico no és un llibre tràgic ni la-
crimogen. Penso que és un lli-
bre ple d’observacions lúcides
i útils sobre el procés de viure
la mort d’algú, un procés pel
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La mort, de sobte
Sobre
els clixés
cultistes

Pensar és de rucs

Moltes vegades m’he
preguntat quin sentit
tenen citacions volgu-
des i cultistes, dins de

poemes que s’escriuen a l’actuali-
tat. Penso en imatges tan usades
com el naufragi, les imatges i acti-
tuds estereotipades passionals i
amoroses, i en altres imatges simi-
lars; penso en citacions de poetes
del passat, que volen tenir la ma-
teixa complicitat amb el públic ac-
tual que si s’escrigués Pantoja,
Bob Dylan o Danone.

Sé que, dins del cercle literari,
un cercle petit que no traspassa
gaire les seves fronteres i sovint
es mig intoxica per falta d’aire,
aquestes citacions fan obrir la
boca de certs literats talment la
fa obrir un caramel a un nen
petit. Però no hem d’oblidar mai
que no escrivim per aconseguir
l’elogi d’altres literats, ni tampoc,
que el poeta està tan dins de la
seva època com un peix ho està
en una peixera i no en una altra.
És per això que, a mi, alguns poe-
mes actuals que continuen amb
els referents que ja es portaven fa
dos-cents anys (com a mínim) em
semblen d’un anacronisme lace-
rant. Diria que aquests poetes
s’han petrificat en una actitud,
més que en una realitat poemàti-
cament sentida i viscuda. Diria
que aquests poetes busquen més
una imatge determinada, que
volen crear-se a través de les pa-
raules, que no pas unes paraules
que visquin per elles mateixes.

A mi, particularment, aquest
afany de fer-se l’intel·lectual en
les poques ratlles que normal-
ment contenen els poemes, em
sembla d’una pedanteria insupor-
table i també d’una superficialitat
molt vulgar. I encara que, dins de
l’opriment cercle literari, el no-ús
d’aquests referents cultistes pot
dur els teus companys a fer una
d’aquelles aixecades de nas que
volen dir que no has estat admès
al cercle, cosa que comporta que
ja t’han classificat d’inculte.

Finalment, demano que la poe-
sia deixi els clixés que arrossega
de fa ja tants anys i que també
deixi aquesta perpetuació de la
imatge del poeta com a ésser que
veu el que els altres no poden
veure; que deixi de fer teatret trà-
gic i comedieta lírica. I que deixi
de fer-se el saberut citant quatre-
cents mil termes pretesament
cultes que en el cercle esmentat
volen dir saviesa, i que (i més
avui, si tenim en compte el Goo-
gle), res hi tenen a veure.

qual tots passarem, si vivim
prou. Joan Didion recorre a la
literatura a seques i a la litera-
tura professional per intentar
trobar respostes. Manuals
sobre el dol, estudis de psiqui-
atres, psicòlegs i assistents so-
cials, el llibre Cómo morimos
(Alianza Editorial, 1995) del
metge Sherwin B. Nuland, etc.
Busca informació, perquè la in-
formació és control i ella sent
que l’està perdent. Aquests
manuals l’ajuden en certa ma-
nera, però no responen les
seves preguntes: per què s’ha
mort la persona amb qui he
compartit la vida? Per què la
vida és tan dura? Per a això no
hi ha respostes, és una pre-
gunta llançada al buit que,
amb sort, deixarà de ser tan
important amb el pas dels
mesos, dels anys, del temps.

Didion es va haver d’enfron-
tar de nou a l’experiència de-
vastadora mentre escrivia El
año del pensamiento mágico,
perquè la seva filla Quintana
va morir als trenta-nou anys a
causa de les inaudites compli-
cacions d’una malaltia que
havia començat com una sim-
ple grip. Les fotos de Joan Di-
dion recents mostren un ros-
tre vulnerable, un posat fràgil,
una mirada desvalguda.
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Aquests manuals
l’ajuden en certa
manera, però no
responen les seves
preguntes
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