
Erri de Luca,
un multiusos
de la literatura
Va néixer a Nàpols el 1950, fill de la petita burge-
sia, i el noi anava per diplomàtic, però com la Ligia
Elena de la cançó, que es va enamorar del trompetista
negre, l’Erri de Luca es va enamorar de la lluita obrera.
Vaja, que se li va capgirar el destí: es va convertir en un
dels dirigents de Lotta Continua i va acabar d’obrer de
la Fiat, treballador d’un magatzem de l’aeroport de Ca-
tània, camioner i paleta; va perforar, literalment, pe-
dreres a l’Àfrica i fins i tot va fer de conductor d’un
comboi humanitari durant la guerra de Bòsnia.

Res no presagiava que un home tan actiu
es convertís en escriptor, però és que, passats els tren-
ta, va decidir explicar les seves experiències a través

de la ficció i ho va fer tan bé que encara li dura la xer-
rera. Una xerrera, val a dir-ho, continguda, amb més
verb que adjectiu, a voltes poètica i amb unes imatges
que perduren. L’amor és el seu catalitzador i Nàpols el
seu paisatge preferent. Títols? En català, cinc: Pedres
de volcà; Tu, meu; Tres cavalls; Montedidio, i el més
autobiogràfic, El contrari d’un.

Posats a trencar tòpics, Erri de Luca, que
sap hebreu antic, és traductor de llibres bíblics, una
funció que aquí se li coneix poc. A Itàlia ja ha publicat
la seva versió del Cohèlet, de la història de Noè, de
l’aventura de Jonàs i així anar fent, encara que ell es
declara no creient, cosa poc creïble en un home que
ha lluitat amb tanta fe per tantes coses. En alguna
cosa, segur que creu.

És molt interessant la seva versió de la
història de Babel, que, segons ell, no va ser un càstig
sinó un do de Déu. El fet que la humanitat parlés mol-
tes llengües li va donar la possibilitat de multiplicar-se
i ser menys vulnerable. Una defensa multiculti que
ens ve d’un home multiusos que, per sort, un bon dia
va decidir posar-ho tot per escrit. ❋
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El tigre

E
ncara que vaig rebutjar
entrar a la companyia, els
dissabtes a la tarda anava
a veure’n els assajos. Hi
coneixia tothom, sobre-

tot Olga, amb qui sortia, però actu-
ar no em feia gaire el pes. Passava
allà les tardes, en una de les últimes
butaques, perquè m’agradava
aquell ambient de feina en grup i
de fraternitat i perquè es prenien
seriosament el que feien, encara
que de vegades em costava enten-
dre’n les complicitats, el mètode.
Un dia, com si tal cosa, un tigre va
passejar-se per l’escenari i ningú va
fer cap signe d’aprensió, d’alarma o
d’incomoditat.

Els dissabtes no hi havia classes
a l’institut i això feia que alguns
mestres no veiessin clar deixar-ne

lliurement les claus. Però és lògic
que aquell havia de ser l’ambient
en què el grup treballés. L’institut
buit, silenciós, s’afegia al meu inte-
rès d’anar-hi cada tarda. Hi entrà-
vem tots junts i llavors jo m’asseia
a la platea i, si m’avorria, llegia
algun llibre que havia portat (Bu-
kowski, Camus...) o repassava
apunts per a algun examen.

Mario, el director, havia renunci-
at a ficar-me a la companyia. Bé,
mai hi havia insistit gaire, però ine-
vitablement el repte reapareixia
després dels assajos, quan anàvem
tots a sopar. Al bar, ens reservaven
tres taules que ajuntàvem, tres tau-
les sota la tele, de manera que aca-
bàvem encabits entre l’aparell a
l’angle del sostre i la fressa que ar-
ribava de les taules del darrere,

tots pendents del partit de futbol.
Tothom sap la irrealitat que de

vegades es crea en un grup de tea-
tre, d’aquí això del tigre. Mario, que
a banda del director era professor
de literatura, parlava amb pares i
professors perquè la companyia
Deleàtur seguís iniciant en les arts
escèniques els joves amb inquie-
tuds. Realment, mai podrem agrair
la feina d’aquests voluntaris per al
teixit cultural del país.

Deleàtur no tenia gaires mitjans
ni recolzament, i a les representa-
cions només hi anaven amics i nò-
vios i familiars, però entre tots
aconseguien que Plaute o Koltès hi
quedessin ben adaptats, a mi em
sembla. Anna, Olga, Joan, Eric,
Sarai, Irene... són actors que recor-
do d’aquella època. ❋
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Hi ha llibres que reflec-
teixen situacions que

es presenten en el decurs
de la vida d’un infant. Ens
fan més fàcil el camí per
parlar de temes com ara “ja
ets gran per fer la pipa” o
bé “només els bebès duen
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bolquers”, entre moltes al-
tres situacions que necessi-
ten un aprenentatge. La
gran majoria són avorrits i,
vist un, vistos tots. Però a
vegades surt un bolet dife-
rent i original, que es pot
salvar de la crema. Tinc pipí

n’és un exemple, en aquest
sentit. Com diu el títol, el
tema és aquest: el pipí, i
desplega tot el ventall de si-
tuacions possibles al seu
voltant. Des dels bolquers
fins al “tu assegut i jo dret”,
la vergonya quan s’escapa i
el com és de difícil fer pipí
en els vàters públics.

Els protagonistes són
nens i nenes de cara rodo-
na, ulls desperts i boques
desdentades dibuixats en
uns primers plans amb pin-
zellades de traç gruixut i de
colors forts en diferents es-
cenaris de lavabos.

La història s’explica des
de la visió dels més menuts
i els adults fan de compar-
sa. Les situacions presenta-
des són quotidianes, però
narrades amb un gran sen-
tit de l’humor. El llibre és
d’un realisme ferotge,
sense necessitat de filigra-
nes per amagar o tapar res
que pugui semblar indis-
cret, però alhora bastit
d’una gran tendresa en què
més d’un adult s’hi veurà
retratat, i un infant desco-
brirà que no és l’únic a qui
passen certes coses i que
res és tan greu com a vega-
des sembla. ❋
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