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Fa mesos que la vaig llegir però em resistei-
xo a guardar la novel·la al prestatge per-
què vull allargar el màxim l’experiència
extraordinària de la lectura, i vull veure el

bellíssim retrat de l’autora que adorna la portada.
No hi ha cap secret: em refereixo a la novel·la
L’arte della gioia de Goliarda Sapienza, que es ti-
tula encertadament L’art de viure en la versió ca-
talana d’Anna Casassas, publicada per l’infatiga-
ble Isabel Martí de La Campana. Per una altra
banda, em resisteixo a guardar la novel·la als pres-
tatges de casa perquè la considero una icona, com
un recordatori del triomf de l’enyor. Per ser més
precís, diria que la novel·la és l’encarnació del tri-
omf de cinc tipus concrets d’enyor que, malgrat
tot, sento intensament en l’entorn literari actual.

L’ENYOR PER UNA ÈPOCA EN QUÈ ITÀLIA, sobretot, Por-
tugal i França exercien el paper d’escoles indiscu-
tibles d’europeisme. M’alegra contemplar de prop
i de lluny l’èxit d’aquesta brillant obra literària per-
què significa, entre moltes altres coses, una clara,
però malauradament puntual, revifalla de la pro-
ximitat entre Itàlia i Catalunya, entre la literatu-
ra italiana i la literatura catalana. Al llarg dels dar-
rers 30 anys o més s’ha produït un palpable dis-
tanciament entre Itàlia i Catalunya perquè la
Catalunya actual ha preferit inspirar-se en models
culturals més llunyans, del nord d’Europa i dels
Estats Units, deixant de banda les seves fonts tra-
dicionals. Darrerament, en molts moments tinc
la sensació que Catalunya s’ha tornat més “ame-
ricana” que els Estats Units.

L’ENYORPERUNAÈPOCAENQUÈERAFORÇA freqüent tro-
bar gestos d’autèntic i profund compromís amb la
literatura. Justament el tipus de compromís in-
frangible que va demostrar Goliarda Sapienza en
escriure la novel·la durant 9 anys entre 1967 i
1976, i el tipus de compromís que va demostrar el
seu company Angelo Pellegrino en no renunciar
a la publicació íntegra de l’obra tal com l’autora la
va concebre. En el text que clou l’edició catalana,
Goliardai l’artdeviure,Pellegrinoensofereixuna
llambregada que indica el públic ideal de l’autora:
“Escrivia per als lectors més purs i llunyans, amb
un abandonament lúcid i alhora apassionat [...].”
Té un punt d’èpic el procés d’escriptura i edició de
la novel·la, una èpica a la qual ens hem desacos-
tumat pràcticament del tot en la literatura euro-
pea i americana.

L’ENYORPERUNAÈPOCAENQUÈESFEIEN sovintnovel·les
a gran escala de l’ambició artística, intel·lectual i
humana de L’art de viure de Goliarda Sapienza.
Una època que va generar novel·les, més aviat
novel·lasses, comVida i destí de Vassili Grossman
o Call it sleep de Henry Roth. Aquelles novel·les
que renoven i reforcen els lligams entre la vida i la
literatura, aquelles novel·les que es nodreixen de
la vida, sorgeixen de la vida i contenen la vida,
però sense renunciar mai a les exigències més im-
placables de la formalització del discurs narratiu.
Són novel·les que ens recorden que la literatura
és més que el desplegament d’un mer joc artístic
i més que quatre tòpics inversemblants sobre una
versió força deslluïda de la vida.

L’ENYORPERUNAÈPOCAENQUÈS’APRECIAVAméslabona
literatura vingués d’on vingués, tant si era una pe-

tita editorial com si era una gran editorial. Isabel
Martí s’ha arriscat moltíssim publicant aquesta
novel·la de 639 pàgines (!) i s’ha arriscat, en pri-
mera instància, perquè hi creu. Després l’edito-
ra ha estat al peu del canó a l’hora de la promo-
ció de l’obra utilitzant tota mena d’arguments de
tipus literari. I és motiu d’una gran satisfacció
comprovar que el públic lector respon i que l’edi-
tora se’n surt. Situacions així francament ens re-
noven la fe en el sistema literari.

L’ENYOR PER UNA ÈPOCA EN QUÈ SE CELEBRAVA l’apari-
ció de traduccions importants. En aquest sentit,
recordo perfectament l’impacte de la publicació
de traduccions d’Agustí Bartra, Marià Manent,

Gabriel Ferrater i un llarguíssim etcètera. Ara els
traductors s’han tornat invisibles i són literal-
ment els matxaques del món de les lletres. Per
això és tan agradable constatar que el nom
d’Anna Casassas és a la portada de l’obra, en
tinta blanca per destacar, directament sota el
títol de la novel·la, i constatar també que els crí-
tics han reconegut l’immens esforç “literari” que
ha fet la traductora per traslladar la novel·la al
català. Ja era hora, i que continuï la tendència.

I FINALMENT L’ENYOR PER UNA ÈPOCA en què la críti-
ca s’entusiasmava amb les seves lectures. Ara,
amb la publicació de la novel·la de Sapienza, els
crítics s’ha tornat a entusiasmar. De cop em
vénen al cap les crítiques de Joan de Sagarra i
de Juan Antonio Masoliver Ródenas, dos resse-
nyistes que no estan per brocs, expansives i en-
tusiastes. Davant la tònica general d’una part de
la crítica avui, ens podem preguntar si realment
estimen la literatura o no. Evidentment hi ha
excepcions com ara Pere Ballart, Jordi Julià o
Alfred Mondria.

L’APARICIÓ DE ‘L’ART DE VIURE’ DE GOLIARDA SAPIENZA ha
provocat que es manifestin els aspectes més po-
sitius del sistema literari del país, aspectes que
potser tenim massa tendència a pensar que han
passat a millor vida. Aspectes que crec que entre
tots plegats, escriptors, editors, crítics i lectors,
caldria que recuperéssim.

COMPROMÍS AMB
LA LITERATURA

D. Sam Abrams Poeta, assagista i traductor

El triomfdel’enyor

“Al llarg dels darrers 30 anys
o més s’ha produït un palpable
distanciament entre Itàlia i
Catalunya perquè la Catalunya
actual ha preferit inspirar-se en
models culturals més llunyans”

GUILLEM CIFRÉ

VITA BREVIS

Buda i la
ministra

Jordi
Graupera

“L’anomenat ‘Buda vivent re-
encarnat’ és il·legal i invàlid
sense l’aprovació governa-
mental”. Aquesta és la darre-
ra directiva de l’administra-
ció per als Afers Religiosos
del govern de la Xina, segons
The Times. És ben bé que
tots els funcionaris del món
proven desesperadament de
mantenir la seva feina. Tots
els treballadors, suposo. Que
el comunisme xinès sigui de-
lirant en qüestions com
aquesta –prohibir la reen-
carnació sens dubte supera
les seves competències–
ajuda a comprendre fins on
estan disposats a arribar al-
guns. Ahir la ministra de Fo-
ment va aterrar a la colònia
per fer un cop d’ull al l’aero-
port i a Sants (infraestruc-
tures que donada la seva ob-
solescència haurien de ser
gestionades directament
per la conselleria de Cultu-
ra) i ahir mateix els respon-
sables –és un dir– de Rodali-
es deien que a partir del 15
de setembre la cosa millora-
rà. Però és inútil: els qui
manen de debò, molt per
sobre de la ministra, són els
funcionaris del ministeri, els
gestors de les inversions i les
seves execucions en els úl-
tims 30 anys. Ells, que
saben que qualsevol transfe-
rència de competència im-
plicaria perdre poder i llocs
de treball, deuen ser l’exem-
ple més clar d’oligarquia de
l’Europa occidental. Ajudats
pels seus col·legues del mi-
nisteri d’Economia, fa anys
que xuclen i desfan el que els
privats van fer d’aquest país.
L’ocultació de les balances
fiscals i la no execució de les
inversions pactades i apro-
vades és l’exemple més evi-
dent del seu poder. La minis-
tra és només la cara visible.
Els autèntics garants de
l’Espanya eterna són cent
alts funcionaris, inamovi-
bles defensors del seu pa de
cada dia i de la unitat de
destí. Que el Buda reencar-
nat ens il·lumini.
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