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CULTU A

Carregar-se Déu i sa mare

No és casual que Matthew Tree,
precisament ell, publiqui un llibre ple
de llum que es diu La vida després de
Déu. Matthew és anglès. Això no el fa
ateu però sí el fa universal. No sé si us
hi haureu fixat, però quan algú cita
títols de referència sobre un tema
global, no cita llibres en català perquè
no hi ha res a citar. El pensament
català està encara en la fase de passar
llista als fets de casa. Ja sé que
qualsevol tema global és local en algun
lloc, però dic que la contribució
catalana a l’assagística internacional és
més aviat minsa, i en això m’estiro jo
mateixa les orelles. Ai las, només som
universals en ciència i tecnologia.

Doncs bé: va Mr. Tree i ens publica
un cant a favor de l’ateisme i contra la
religió, que no és el mateix però s’hi
assembla. Un llibre que bascula entre
el fet objectiu i la pura subjectivitat,
com ha de ser, i que, a cavall d’una
documentació molt ben elaborada,
recorre la vasta planura de la creença,
posant en relleu quants problemes ens
hauríem estalviat si no haguéssim
cregut en una veritat única. I
assenyalant els mals que ens
estalviarem si aconseguim fer de la
religió un fet respectable i estrictament
privat. El llibre no és un pamflet: és
una reflexió centrada en els tres grans
monoteismes i els seus fanatismes

annexos, però que es pot extrapolar a
qualsevol altra creença. A l’actitud, tan
prima, de creure per no pensar.

Jo, que sóc a-religiosa i segons
com una mica menjacapellans, mantinc
dues discrepàncies amb el llibre del
Matthew. L’una ell ja la sap, i me la
reservo perquè no deixa de ser un
private joke. L’altra és de fons: no sóc
creient, però no sóc atea. La ciència vol
explicar allò que no sabem, i que
potser no podem saber, d’una manera
prosaica i descarnada, i no se’n surt.
Steven Pinker, el gran divulgador de la
fisiologia social, explica totes les
pulsions que vivim a partir del gen

egoista: amors i odis, instint de
cooperació i de guerra, bellesa i triomf,
diferència entre home i dona, el que
vulgueu: tot li quadra, tot lliga. Però
fracassa quan ho intenta amb la
cultura: per què pintem, creem, ballem,
escrivim. Això no ho explica l’instint, ho
expliquen les preguntes. L’esperit. Sigui
el que sigui l’esperit.

Aquesta és la gràcia del Matthew:
que ens posa davant un debat que va
més enllà de la nostra escarida
geografia. Ho fa amb talent, sense
manies... i amb una lúcida tendresa
quan mira enrere i es retrata com un
infant crèdul i creient. No us el perdeu.❋
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■ D. Sam Abrams

Amb Sobre Riba estem davant
un llibre inusual al panorama

literari: una crònica de la lectura en
profunditat de l’obra d’un gran
autor, sostinguda al llarg de 30 anys
per un lector excepcional. Carles
Miralles és un lector excepcional,
perquè canalitza cap a l’estudi de
Riba el seu propi talent i la capacitat
com a filòleg, hel·lenista, crític, tra-
ductor i poeta.

Ara podem veure l’abast real del
treball de Miralles a l’entorn de Riba.
El primer que es veu és que Miralles
ens ensenya que la vida i l’obra de
Riba formen un tot orgànic que va
evolucionant en el temps, un tot en
què el poeta, el
crític i el traduc-
tor són vasos co-
municants lligats
a un projecte
vital únic i exem-
plar. Després,
evidentment, es
veu la substanci-
osa xarxa d’interrelació entre els di-
ferents vessants de l’extraordinari
talent de Riba.

I, baixant més al detall, trobem
tota una sèrie de brillants lectures
acurades de textos en concret, co-
mençant per la interpretació de Les
elegies de Bierville, on Miralles efec-
tua moltes aportacions inèdites
sobre qüestions poc estudiades fins
ara i on corregeix un munt d’inexac-
tituds i de tòpics que fa massa
temps que pesen damunt la produc-
ció ribiana. Tot un luxe!❋

Poesia❚

Sobre Riba

Carles Miralles
Proa
Barcelona, 2007
Preu: 26 euros
Pàgines: 348
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■ Carlos Zanón

Martín Kohan (Buenos
Aires, 1967) va gua-
nyar el premi Herral-
de d’enguany. Per

cinquena vegada ho fa un autor sud-
americà. Motius de mercat? Pot ser.
Però mentre guanyin llibres com Ci-
encias morales, llarga vida a l’Herral-
de. Kohan també ha publicat fa poc
la magnífica novel·la Museo de la Re-
volución (Mondadori).

Irònica reescriptura de Juvenalia,
clàssic argentí del segle XIX, però si-
tuat al 1982, a Buenos Aires. Dins
dels murs del Colegio Nacional, tan-
mateix, res arriba d’aquesta agonia
militar. Amb prou feines un eco ner-
viós, senyal que està a punt de pas-
sar alguna cosa, sí, però, quina? La
protagonista, María Teresa, és pre-
ceptora a la Institució, tan ferma i pa-
triòtica. Jove i innocent. Cega i també
ignorant. Material amb què les dic-
tadures conformen espies i classe
mitjana. I el cap dels preceptes és Bi-
asutto, personatge faulknerià, pul-
cre i estricte delator. La vida al Naci-
onal està regulada al detall. No es
permeten distraccions en els afec-
tes, la neteja i el vestir. Aquest és l’es-
cenari però no l’argument. Perquè
aquí els miralls estan invertits.

Kohan ens amaga la pilota des del
principi. Aquesta és una novel·la d’ini-

Hàbits íntims,
hàbits atroços

Novel·la❚

Martín Kohan, últim premi Herralde

Ciencias morales

Martín Kohan
Premi Herralde de novel·la
Anagrama
Barcelona, 2007
Preu: 16 euros
Pàgines: 218

■ Una lliçó de com
narrar una història
petita sense perdre
l’atenció del lector,
ni que a l’autor li agafi
un atac de ser autor
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ciació? Sí i no. No ho és de cap dels
alumnes del Colegio Nacional. A la
història, aquests no són sinó ombres
sense rostre. Clatells ben rasurats,
peus que s’acosten als mingitoris, és-
sers que fan olor a colònia masculina,
a tabac. La iniciació, d’existir, serà la
de María Teresa. Primer, en el joc de
la seva intimitat, a l’espai envaït dels
altres. Després, en l’abús despietat de
qui ostenta l’autoritat no discutida.
L’atrocitat dels hàbits repetits sense
preguntes ni explicacions. Ciencias
moralesés una novel·la sobre l’opres-
sió escolar? Sí, però només si ente-
nem que els gruixuts murs que aïllen
la Institució de l’exterior retenen els
que la custodien. Els botxins són els
morts en vida. I l’autor és molt hàbil
al fer-te’ls entranyables. Més quan tu
saps que la Història és a punt de pas-
sar-los per sobre.

Narració compensada i eficaç
Amb guant de vellut, Kohan manté el
temps del diapasó. Bona feina de ca-
nonades. Una lliçó de com narrar una
història petita sense perdre l’atenció
del lector. Sense que a l’autor li agafi
un atac de ser autor. Compensat i efi-
caç. El filet al punt. Sentim empatia
amb la vida gris de la María Teresa.
Una dona de la qual els homes del
seu voltant han fugit o estan d’esque-
na. I som, amb ella també, diligents
com censors. Potser perquè la ironia

t’especia tot allò de tal manera que
comets el mateix error de confian-
ça que la protagonista. Així que
quan vols adonar-te’n –rendit als
seus peus, senyor Kohan–, l’aranya
t’ha atrapat i estàs enmig d’un gran
malson. Bona novel·la. Tanmateix,
un però –continuant als seus peus,
senyor Kohan–. L’injustificat i preci-
pitat final que fa que aquesta
novel·la no sigui –en objectius i mit-
jans– … ummm... perfecta?❋

R


	avui.cat
	avui_201207 : sup_a : 13 : Pàgina 13 


