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Eva Piquer Richard Ford compara la decisió
d’escriure novel·les amb la de
contreure matrimoni amb algú

Sí, vull... escriure

E
scriure una novel·la és
com casar-te: només
ho has de fer si ets in-
capaç de no fer-ho. “Si
et pots autoconvèncer

que no t’has de casar, no et casis.
Però si l’impuls de contreure ma-
trimoni és superior a tu, si sents
que t’has de casar tant sí com no
amb aquella persona, llavors, en-
davant”. Ho explica Richard
Ford, que ha vingut a Barcelona
a parlar de Barack Obama, de
George Bush i del seu Frank Bas-
combe, per aquest ordre.

Ford és un gran escriptor que,
justament per això, tracta els pe-
riodistes amb respecte en lloc de
menyspreu. Corren pel món cen-
tenars o milers de literats que no
li arriben ni a la sola de la sabata
però et miren per damunt de l’es-
patlla i arrufen el nas quan els fas
segons quina pregunta. La humi-
litat d’aquest nord-americà d’ulls
blaus diu molt a favor seu.

Si Flaubert era Madame Bova-
ry, Richard Ford és Frank Bas-
combe? “Flaubert es dignificava
a si mateix quan deia que Mada-
me Bovary era ell. Si Frank Bas-
combe fos jo, no seria gens inte-
ressant. La gràcia de ser escriptor
és poder crear un personatge més
atractiu que tu”. Els llibres, diu,
sempre són millors que els seus
autors, perquè els escriptors abo-
quen el millor de si mateixos en
l’obra que fan, quan en realitat
són paios normals i corrents amb
tants defectes com tu o com jo.

El filòsof francès André
Comte-Sponville opina que els
bons escriptors no s’han de pren-
dre massa seriosament ni ells
mateixos ni la literatura. En pa-
raules seves: “Un llibre és una
eina que ens ajuda a entendre el

món. Però el que importa és el
món, no l’eina. No servirien de
res les obres mestres si no existís
la vida, i si la vida no valgués més
que qualsevol obra mestra”.

Sospito que Richard Ford hi es-
taria d’acord. Renega dels escrip-
tors que es creuen qui sap què:
“Quan un autor es considera tan
valuós com els llibres que escriu,
mal senyal”. I ell també posa la
vida per damunt de tot: “Tots ple-
gats correm el perill de no prestar
prou atenció a la vida. L’art acon-

segueix que el fet de prestar aten-
ció a la vida sigui una cosa plaent,
no només una responsabilitat o
una impossibilitat”. La literatura,
doncs, té sentit en tant que ens
condueix a fixar-nos en allò que
realment val la pena.

¿Val la pena dedicar la vida a
parir novel·les? Només si no pots
evitar-ho. Ho deia Georges Sime-
non: “Tothom que no necessiti
ser escriptor, que cregui que pot
ser una altra cosa, ha d’apostar
per aquesta altra cosa. Escriure

no és una professió sinó una vo-
cació d’infelicitat”. José Luis
Sampedro dóna el següent con-
sell als joves escriptors: “Que si
poden, ho deixin. L’única raó per
escriure és no poder-ho deixar”.

Si malgrat tot decideixes pro-
nunciar el “sí, vull”, aleshores co-
mença una cursa de resistència
plena d’obstacles de tots colors.
L’únic fracàs és aturar-se, deixar-
ho córrer, demanar el divorci l’en-
demà de la nit de noces. ■
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“Flaubertes
dignificavaasi
mateixquandeiaque
MadameBovaryera
ell”,opinaelcreador
deFrankBascombe

Crònica desacomplexada

Casar-se, ja sigui amb vestit de núvia o amb uniforme de ciclista, és una decisió comparable a la d’escriure una novel·la ■ GIAMPIERO SPOSITO / REUTERS

ElComentari Enric Sòria

Se’ns ha mort Josep Vicent
Marquès. Que fóra una notí-
cia anunciada per la seua

llarga malaltia no la fa menys tris-
ta. En el seu cas, dir que va ser
una figura mítica de la represa
cultural i política del País Valen-
cià durant la Transició seria dir
poc. Personalment, no el vaig
tractar gaire. Vaig tenir la sort
d’assistir a algunes de les seues
múltiples intervencions en l’agi-
tada època que seguí a la mort de

Record de la tenacitat

Franco. Després, ens vam anar
veient ací i allà. Era molt brillant.
Molts dels seus amics m’han dit
que era l’home més intel·ligent
que han conegut. No ho dubte.
Els seus llibres són lúcids i diver-
tits, i els seus articles, enginyosos,
però no donen en absolut la seua
mida. La seua imbatible agilitat
mental s’expressava millor en el
tracte humà. Les tertúlies, els mí-
tings, les reunions inacabables on
tots fumaven com desesperats (i

ell més que ningú) eren el seu hà-
bitat natural. En el seu millor lli-
bre, Tots els colors del roig,
conta, entre altres coses, com,
quan i per què va decidir parlar
en valencià. M’ho puc imaginar:
l’alegria dels amics nacionalistes i
el disgust de parents i coneguts
per passar-se a una llengua po-
bletana i inútil, o la perplexitat de
l’intel·lectual que domina la ter-
minologia llibresca i no sap com
es diuen ni les verdures ni els es-

tris de la cuina; llacunes que ha
d’omplir amb la dubtosa ajuda de
l’inefable vocabulari de Ferrer
Pastor. Se’n va sortir molt bé.
Tenaç home d’esquerres, nacio-
nalista, feminista i ecologista,
Marquès va ser un lluitador irò-
nic, un home amable i un tossut
important. Simpatitzant etern
dels oprimits, no pogué ser natu-
ralesa, ni dona, ni obrer, però sí
que aconseguí de convertir-se en
un inoblidable valencià.

Tenaç home
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