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G
oliarda Sapien-
za (Catània,
1924-1996) va
dedicar nou
anys, entre el

1967 i el 1976, a escriure
L’art de viure, una novel·la
publicada per primer cop en
català per La Campana, en
una excel·lent traducció
d’Anna Casassas. L’autora
hi va treballar intensament,
conscient que es podia trac-
tar de la seva gran obra;
però, així i tot, no la va arri-
bar a veure mai publicada
íntegrament. Els editors ita-
lians la hi rebutjaren durant
anys, i els crítics que, enca-
ra inèdita, tingueren la pos-
sibilitat de llegir-la la detes-
taren o bé s’hi indignaren.
Ho conta A. Pellegrino,
l’últim company sentimen-
tal de Sapienza, en l’epíleg
inclòs en aquesta edició.

Vist amb una mica de pers-
pectiva, la veritat és que,
tants entrebancs i tant d’en-
renou, al lector no el poden
sorprendre gaire. Perquè
L’art de viure és, sobretot,
una novel·la deliberada-
ment singular. Audaç, però
amb uns aires clàssics evi-
dents. Molt imperfecta,
però molt potent. Trans-
gressora, menys en un sen-
tit ideològic que no pas emo-

Crítica

Una dona excepcional
L’autora siciliana Goliarda Sapienza (1924-1996) va dedicar nou anys a
escriure la novel·la ‘L’art de viure’, ara traduïda per primera vegada al català
per Anna Casassas i publicada per La Campana ● Pere Antoni Pons

cions sexuals tant amb
homes com amb dones, i ex-
plora l’erotisme des de tan-
tes perspectives –innocent
o maliciosa, experta o ex-
pectant– com pot. La seva
és l’actitud de qui, jovial i re-
flexiva, estoica i vitalista,
està disposada a no deixar-
se perdre ni un moment
d’alegria i de plaer. Per Goli-
arda Sapienza, doncs, el
personatge de la Modesta
funciona com un ideal
acomplert, no del feminis-
me, sinó de la feminitat.

L’art de viure també és
un fresc, escrit des de la pe-
culiaritat autàrquica de Si-
cília, de la primera meitat
–tan esperançada i tan te-
nebrosa– del segle XX italià:
amb les convulsions ideolò-
giques que el remogueren,
amb les dues grans guerres
en què va prendre part Ità-
lia i, sobretot, amb el règim
feixista de Mussolini, que
tingué sotmès el país durant
més de vint anys.

Entotcas,quanentraen el ter-
reny de les idees o del debat
ideològic (no gaire sovint),
la novel·la perd bona part
del seu interès, perquè no
resulta tan vivaç ni creïble
i perquè, sense voler-ho,
sovint traeix l’expressivi-
tat literària en favor del
discurs polític.

L’art de viure, doncs, so-
bretot és vibrant quan es
desenvolupa en un terreny
vital i tangible, d’autentici-
tat humana: d’energia, sen-
sorialitat, passions i desig.
Quan és, en definitiva, igual
que el seu personatge prin-
cipal, la Modesta, una dona
tan excepcional que, fins i
tot, és força millor que la
novel·la que protagonitza.

cional i actitudinal. I, final-
ment, tan excessiva i copio-
sa que, en certs passatges,
arriba a fatigar, però alhora
tan energètica que en cap
moment no avorreix ni
decau. És una novel·la, en fi,
que, en el seu afany per tro-
bar la pròpia expressió i la
pròpia personalitat, inquie-
ta i desconcerta.

Exactament igual, doncs,
que la seva protagonista, la
vivaç, poderosa i fascinant
Modesta, la figura al voltant
de la qual gira tot el relat, i
de la qual L’art de viure
n’és, al capdavall, una espè-
cie de completa biografia
novel·lada. El periple vital
de la Modesta té sempre un
mateix vector: les ganes de
viure lliure i en plenitud la
seva condició de dona.
Aquest esperit, combatiu i
resolut tant a un nivell de
caràcter com ideològic
(s’impregna dels ideals co-
munistes, dels quals tan-
mateix acaba renegant, i
tota la vida actua amb con-
vicció feminista), és el que
la porta des d’una infantesa
humil fins a una maduresa
de matriarcal princesa sici-
liana, instal·lada en un
palau i carregada d’impor-
tants responsabilitats.

La capacitat de Modesta,
tant quan de nena viu re-
closa en un convent com
durant els seus primers
temps amb l’estranya famí-
lia noble que l’acull, per
anar aconseguint el que vol
amb una barreja de candor
afortunat, picaresca volun-
tarista i passió ardorosa,
defineix a la perfecció les
pautes que seguirà durant
tota la seva vida.

La força a favor de la vida, el
desig de ser qui és sense tra-
ves ni coaccions. Això és la
Modesta. I aquesta força i
aquest desig, on es palesen
d’una manera més clara és
en les seves extraordinàries
facultats emocionals i ama-
tòries. Com a mare, mes-
tressa i matriarca, però
també, i sobretot, com a
amant. Indiferent a les ma-
ledicències, gens temorosa
dels possibles escàndols i
deslliurada de tots els pre-
judicis de la Sicília arcaica
en què viu, Modesta té rela-

Dues
imatges,
amb força
anys de
distància,
de l’autora
siciliana
Goliarda
Sapienza.
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L’obra també
és un fresc de la
primera meitat
del segle XX
italià

‘L’art de viure’
és, sobretot,
una novel·la
deliberadament
singular i audaç


