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La foto de Quim Monzó, caracteritzat
com un dels personatges del seu dar-
rer llibre de contes, Mil cretins, que viu
en un geriàtric i ocasionalment es ves-

teix de dona, fa pensar en el discurs amb què
va inaugurar la passada edició de la Fira de
Frankfurt. I no tant perquè, com el mateix es-
criptor barceloní tractava de justificar en una
entrevista radiofònica, aquesta sorprenent
imatge el podria ajudar a contrarestar l’asto-
rament amb què viu tant d’elogi sinó, més
aviat, perquè aquest transvestisme fotogràfic
és el correlat d’aquell altre que va realitzar en
el celebrat discurs: si aquí l’escriptor es ves-
teix i maquilla com ho faria el senyor Besenet,
el seu personatge de ficció, a Frankfurt, l’es-
criptor que havia de parlar com a represen-
tant de la literatura catalana es converteix en
personatge d’un conte que “va d’un escriptor
(un escriptor que sempre parla molt de pres-
sa) a qui, un dia, li proposen de fer un proto-
col·lari discurs”.

¿ES TRACTA NOMÉS D’UN INOFENSIU JOC IRÒNIC, d’una
recerca calculada de lleugeresa (recordem
que, per Italo Calvino, és un dels trets propis
del nou mil·lenni, entesa com la “sostracció de
pes” o l’eliminació del que no és essencial),
quan Monzó s’ha d’enfrontar a reptes comple-
xos com ho és el discurs de Frankfurt però
també als temes que tracta a Mil cretins, com
si es volgués treure un pes de sobre davant la
duresa del que escriu, davant d’una gravetat
excessiva? ¿O estem davant d’un fenomen
més estructural, simptomàtic?

SÓC DE L’OPINIÓ QUE A TRAVÉS D’IDEOLOGIES ben ca-
muflades s’ha imposat la idea que la literatu-
ra ha d’estar relegada a una zona inert, renun-
ciant a influir en el món. D’aquí l’imperatiu
postmodern de mai prendre’s les coses serio-
sament. És en aquest context que cert ús de
la ironia va més enllà de l’elecció puntual d’un
escriptor per tenyir el seu discurs (que siga
“aquell recurs del qual cal servir-se quan la lò-
gica sembla en crisi”, com l’ha definida Pere
Ballart) amb l’objectiu de denunciar o posar
objeccions en aspectes que sovint passen des-
apercebuts, per convertir-se en una forma
d’expressió majoritària. Si parles irònica-
ment, es poden assumir tots els registres, fins
i tot l’institucional (Frankfurt) o el tràgic (Mil
cretins), passant per la broma radiofònica o

televisiva. Ho pots dir tot, sí, et riuran les grà-
cies, però amb el perill que només quedarà el
rastre del somriure provocat, i el motiu de
fons d’allò que volies qüestionar s’esvaeix im-
mediatament. Cosa lògica si pensem que ara,
segons Ballart, la ironia no és una acte agres-
siu, bel·ligerant, sinó que és una estratègia de-
fensiva, de retirada, “distant, aèria”.

NOMÉS AIXÍ ES POT ENTENDRE L’ÈXIT de l’efecte
Monzó: en despersonalitzar la seua paraula a
través del personatge que s’inventa, en inter-
posar màscares que l’allunyen dels seus enun-
ciats i d’allò que denuncia, crea un sistema de
protecció perfecte. Evita dir coses que podri-
en semblar massa punyents, sinceres. Les
posa entre invisibles cometes. I d’aquí el
transvestisme: permet aigualir la crítica, edul-
corar una implicació excessiva del sentiment.

NO ENS HAURIA DE SORPRENDRE que certs mitjans
(amb actituds ben desacomplexades) ho acu-
llin tan favorablement. Segons Sperber i Wil-
son, la ironia no és enunciar el contrari d’allò
que es pensa (definició clàssica d’ironia), sinó
que és una actitud que posa distància entre el
parlant i allò que diu, com si digués: “No sóc jo
qui parla”. Una ironia que no té la força (ni
il·locutòria ni política) d’una paraula directa,
que renuncia a parlar en termes d’alternati-
va. Que accepta la inevitabilitat de l’existent
mentre diu: “No hi puc fer res!”. Una mescla
de cinisme i de resignació, que Pasolini va des-
criure així: “És a través de la ironia que entro
en l’ordre”.

¿ON HAN ANAT A PARLAR LES VEUS antagòniques
dels intel·lectuals, dels escriptors? Malgrat
existir, gairebé no apareixen en el monocanal
de la comunicació irònico-sarcàstica dels tour
operators de la cultura, d’una maquinària que
s’adhereix a la ideologia transversal que pensa
que com que “no hi ha res a fer” tampoc cal dir
res.

LA FOTO DE MONZÓ ÉS CRIDANERA però innòcua. Un
bon reclam publicitari. Així com del seu cele-
brat discurs només en restarà el record de la
cita de la “polla xica” daliniana dels qui l’han
convertida en sintonia del mòbil. Per alguns,
aquest és el rostre de la modernitat més pura.
Per mi, simple màrqueting, pur transvestis-
me literari.

LA IRONIA POT ESVAIR EL QUE
ES VOLIA QÜESTIONAR Joan-Elies Adelli Poeta i professor de teoria de la

literatura a la UOC

Transvestismeliterari

“Si parles irònicament, es
poden assumir tots els
registres, fins i tot
l’institucional (Frankfurt) o el
tràgic (‘Mil cretins’), passant
per la broma radiofònica
o televisiva”

VOLTA D’HORITZÓ

El retorn
europeu
a Àfrica

J.J. Navarro
Arisa

Àfrica és el continent més
dissortat del món. Fa poc
més de mig segle, gairebé
tots els Estats africans
eren possessions colonials
d’algun Estat europeu. La
descolonització posterior
a la Segona Guerra Mundi-
al es va fer de manera em-
prestada i incompleta, i
des de llavors, l’espoli
d’Àfrica no s’ha aturat.

Ara, Àfrica és el conti-
nent més pobre, el que pa-
teix més malvestats com
ara les malalties infeccio-
ses, el més contaminat i la
seu de més Estats que no
respecten els drets hu-
mans dels seus habitants.
Heus ací, però, que
aquest és el moment en
què els països europeus
s’han decidit a tornar a
tenir cura d’Àfrica.

No és exactament una
decisió altruista, perquè
els fluxos migratoris vers
Europa representen una
allau cada cop més difícil
de controlar, i també per-
què els nous líders afri-
cans ja no són els dicta-
dors tribals i corruptes
d’abans, sinó interlocu-
tors exigents, intel·ligents
i àvids de ser tractats des
d’un pla d’igualtat.

A més, Europa ja té una
disputada competència a
Àfrica amb la presència
cada cop més visible de la
Xina, que s’ha establert
com un nou protector i
soci dels països del conti-
nent.
Europa i Àfrica es troben
separades, a banda de les
migracions, pels desequili-
bris comercials i les exi-
gències europees en matè-
ria de drets humans, pale-
ses en temes com ara el
rebuig del Regne Unit al
règim de Robert Mugabe a
Zimbabwe.
Aquest és el rerefons del
retorn d’Àfrica a les priori-
tats europees, que és la
raó de la cimera biconti-
nental celebrada aquests
dies a Lisboa. És impres-
cindible que en surti un
nou i més just marc de co-
operació entre els antics
colonitzats i els colonitza-
dors d’abans. El futur del
món en depèn.
j.j.navarro.arisa@hotmail.es

Autocríticaenfemení
Comparteixo el que diu Xavier
Bosch en el seu article sobre
l’anàlisi autocrítica que Ségo-
lène Royal resumeix en el
seu llibre Ma plus belle his-
toire c’est vous adreçat als
que la van votar i als que no
va convèncer. Bosch qualifi-
ca de lúcida l’anàlisi de l’ex-
candidata que no atribueix
als altres la derrota a les
urnes sinó a la seva incapa-

de la seva autocrítica la des-
acredita com a militant soci-
alista i com a dona. D’“auto-
crítica necessària” la qualifi-
ca X. Bosch. És cert, però no
únicament a França ni a
l’esquerra. Els problemes
polítics no resolts no tenen
solució si a totes les formaci-
ons polítiques i socials –sin-
dicats inclosos– no es proce-
deix a la “necessària auto-

crítica” dels programes
obsolets, dels procediments
arbitraris i del lèxic. En un
punt discrepo de l’article del
director de l’AVUI, quan diu
que si la candidata Royal era
conscient de les seves limi-
tacions abans de la campa-
nya electoral “potser no
s’hauria d’haver presentat”.
Hi discrepo, car assumir el
repte requereix audàcia po-

lítica i confiança en el pro-
grama del seu partit per tal
de defensar-lo sense ànim
de derrota, aprenent dels er-
rors per a futures conteses,
com deixà entendre Royal
en presentar el seu llibre el 4
de desembre. “Encara no sé
el lloc ni la data, però sé que
un dia ens retrobarem. La
història continua, és a dir, el
mateix combat”.

APRENENT DELS ERRORS Teresa Pàmies Escriptora

citat per preparar-s’hi i per
imposar la deguda discipli-
na en el seu partit, dirigit
per l’aleshores marit i pare
dels seus quatre fills. S’hi re-
fereix discretament en el lli-
bre però no en fa el tema
principal. Les referències a
la vida privada són perti-
nents i prudents. La derrota
davant Sarkozy no l’ha des-
mobilitzada ni la franquesa

JAUME BATLLE
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