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Òscar Montferrer

El relat imprès d’una
vida pot satisfer inte-
ressos diferents, des

de la tafaneria més senzilla
fins a les ganes de conèixer
tant com sigui possible la

Copia i enganxa

Narrativa
Tot ens va bé
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Joan Agut

Arno Geiger (Bregenz,
1968) va estudiar fi-
lologia, història i lite-

ratura. Exerceix com a tèc-
nic de vídeo per al Festival
Cultural de Bregenz. És
autor de quatre novel·les, la
darrera de les quals, Tot ens
va bé, va merèixer el premi
Deutscher Buchpreis de la
Fira de Frankfurt del 2005.

Tot ens va bé és un títol
irònic. La novel·la passa re-
vista a tres generacions

d’una família de classe mit-
jana que, en aparença, no
presenten problemes espe-
cials. Això, però, només en
la superfície, perquè la mala
maror va per dins. Cronolò-
gicament el llibre arrenca el
1938, en plena puixança
nazi, quan el matrimoni
Richard-Alma rep pressions
de les noves forces políti-
ques. En capítols posteriors
veurem com Richard, con-
vertit en ministre, participa
en la negociació d’un tractat
d’Estat amb Rússia alhora
que té càrrecs de conscièn-
cia per enganyar la dona
amb la mainadera dels seus
fills. L’autor segueix la pare-
lla fins a la mort del marit.

La segona generació és la
de Peter i Ingrid, casats con-
tra el parer dels seus pares i

amb relacions difícils entre
ells dos. L’autor ens relata
un episodi de la guerra en
què Peter, membre de les
Joventuts Hitlerianes, par-
ticipa en un combat, del
qual surt ferit. La mort d’In-
grid d’accident clou l’episo-
di del matrimoni romàntic
que mai s’ha dut bé.

El gruix de la novel·la se centra
en Philipp, un escriptor que
no escriu, que ha heretat la
casa dels avis Richard i
Alma, i que es passa hores
assegut sense fer res a les es-
cales de l’entrada de la casa.
Johanna és la seva amant,
una dona casada i amb una
professió estable, que li de-
dica part del seu temps. Phi-
lipp simbolitza la frustració
i el desencís de l’home con-

Abans de la tempesta

El llibre de Nicolas Murray ens parla de Franz Kafka. ARXIU

Aparentment trivial
Joan Fuster ha estat estudiat per Guillem Calaforra. ROBERT RAMOS / ARXIU
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Dialèctica de la
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Joan Fuster
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En l’Epíleg amb què
maliciosament s’inicia
aquesta Dialèctica de

la ironia, Guillem Calaforra
ens explica que les reflexions
“inevitablement prolixes i
aparentment caòtiques” que
es recullen en aquest assaig
troben origen en el descobri-
ment que “una certa part de
la crítica fusteriana repetia,
amb una monotonia imper-
torbable, els mateixos ter-
mes i les mateixes explicaci-
ons” sobre la polièdrica obra
de Joan Fuster; i també en la

El novel·lista austríac Arno Geiger. SP

voluntat consegüent de fer
una “desconstrucció cordial”
de l’obra de “l’excitant
intel·lectual” de Sueca.

Emprant una prosa
abundant, culta i tenyida
amb una ironia que aconse-
gueix un ponderable equili-
bri entre la distància i la
complicitat amb l’autor es-
tudiat, Calaforra s’endinsa
en les diferents contradicci-
ons que es poden trobar en
una obra, la de Fuster, que
va ser bastida amb articles i
llibres escrits sense cap
altre sistema filosòfic que el
de la necessitat de “gua-
nyar-se les garrofes”.

Calaforra desvela que, més
enllà de l’antipatia que
l’autor valencià havia ex-
pressat envers el filòsof ale-
many, certes reflexions
sobre el llenguatge i certes
referències primerenques
delaten la influència que
Nietzsche va exercir sobre
Fuster; i també descriu l’am-
bigua relació que Fuster

temporani a l’inici del segle
XXI. A ell també “tot li va
bé”, encara que la calma que
l’envolta presagia la tempes-
ta que es congria a l’horitzó.

En definitiva, Arno Geiger
ens apropa als diversos
membres d’una família, en el
marc de la història contem-
porània d’Àustria, que d’una
manera o altra són a un pas
del precipici on irremissible-
ment acabaran caient. Cal
remarcar que l’autor passa
bastant per damunt dels fets
històrics per centrar-se en
una indagació bastant pro-
funda sobre l’auge i la deca-
dència d’una família. L’obra,
sense ser una peça literària
de primer ordre, es fa llegir i
és prou entretinguda i inte-
ressant per recomanar-la
sense reserves.

persona de què es parla,
però, tant si es tracta d’una
cosa com de l’altra, o de
qualsevol altra, el relat ha
de mantenir la voluntat de
ser ambiciós i d’oferir un re-
trat tan ric i tan complet
com sigui possible. Això ha
de passar en el cas que es
vulgui elaborar una obra
digna i que esdevingui útil,
sigui quin sigui l’ús que se’n
vulgui donar.

Se suposa, d’altra banda,
que el biògraf sap que la
vida d’una persona és el
fruit d’un procés complex
en què són molts els ele-

ments configurants i que la
intensitat de la seva inci-
dència no és homogènia.
Des d’aquestes consideraci-
ons, gairebé no cal apuntar
que, si tot això es dóna com
a base de treball, el valor del
relat biogràfic acabarà de-
penent del valor de la vida a
què fa referència.

En aquest context, amb
una personalitat com la de
l’escriptor Franz Kafka,
autor de textos com ara La
metamorfosi i El procés, i
que està considerat com un
dels referents de la litera-
tura universal, sembla que
la seva biografia hauria de
ser captivadora pràctica-
ment sense haver de fer
gaire res més que explicar-
la, contextualitzar-la i,
sense haver d’esmerçar-hi
gaires esforços, interpre-
tar-la. Malauradament, Ni-
cholas Murray ignora
l’oportunitat de deixar es-
crita una obra que pugui
considerar-se important.

Murray ofereix una aproxima-
ció a l’autor de Praga basada
en el copia i enganxa. Una
bona part de Kafka. Litera-
tura y pasión l’ocupa la
transcripció de fragments
de la correspondència entre
el biografiat i una de les
dones amb qui va estar pro-
mès, Felice Bauer. Murray
intenta explicar la vida de
Kafka a través de les coses
que el literat escrivia a Bauer
i, amb aquest procediment,
deixa en evidència el silenci
eixordador que fa planar
sobre tota la resta de fets i
circumstàncies de la vida del
biografiat. Resultats? La
sensació que no s’ha explicat
tot el que caldria i, a partir
d’un cert moment, un avor-
riment letal. Pobre Kakfa...

mantingué d’una banda amb
els autors de l’escola de
Frankfurt –de Weber a Ha-
bermas–, i d’altra banda
amb els nous filòsofs france-
sos –de Foucault a Lyotard–;
i encara assenyala com la
consciència postmoderna
del desfonament d’una raó
moral va conviure en Fuster
juntament amb l’anhel mo-
dern d’un codi de judici de
les accions humanes, o com,
malgrat ser un nihilista, Fus-
ter veia en el nacionalisme la
“base immaterial” d’una “fra-
ternitat racional”.

Dialèctica de la ironia, en
definitiva, mostra i matisa
les contradiccions que con-
viuen en l’obra d’una figura
literària “de primer ordre”
que s’ha de valorar, ens diu
l’autor, no tant per les soluci-
ons –de vegades discutibles–
que proposa, com per la seva
lucidesa a l’hora d’assenyalar
els problemes i per la seva
autonomia a l’hora d’execu-
tar el només aparentment
trivial acte de pensar.


