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La provecta maduresa de l’Ateneu

La setmana passada vaig
participar en una activitat molt
interessant organitzada pel KRTU, que
és una mena d’agència de bones idees
que la Generalitat va endegar fa mil
anys i que ha anat sobrevivint a canvis
de govern i a canvis de local, potser
perquè és altament ecològica: no fa
soroll, gasta poc i té un rendiment
computable en valor afegit. Val la pena
recordar-ho ara que sobre la teulada
de Vicenç Altaió i companyia plouen
pedres, i trio la metàfora a consciència,
perquè ells mateixos s’han posat en el
punt de mira, no pas per ambició sinó
per ingenuïtat poètica. No s’esvalota
impunement un vesper.

El cas és que l’activitat que deia
consistia a reunir insòlites parelles,
sobretot de guiris, per dialogar sobre
temes també insòlits i especialment en
català. A mi em va tocar un cubà
simpatiquíssim, Rolando Sánchez
Mejías, impertorbable en el seu
castellà cadenciós, i vam discutir sobre
el comunisme vist des de la
perspectiva llatinoamericana. Sembla
broma, però és el tema d’una
generació, pel cap baix, la meva, la
dels 70. El que us volia explicar, però,
és una altra cosa: la sala era plena,
com plena va estar durant tot el cicle, i
l’omplia una gent d’edats diverses,
activíssims, preguntaires,

comentaristes improvisats de la crisi
actual, una d’aquelles parròquies que
obliguen a tancar inopinadament
l’acte, perquè si no encara hi seríem.

Això tenia lloc a l’Ateneu
Barcelonès (Oriol Bohigas, l’amo de la
finca, va ficar-hi el nas durant uns deu
minuts) i era només una de les tres o
quatre activitats del dia anunciades a la
pissarra. En acabar, l’entrada de
carruatges congregava una gentada,
crec que alumnes de l’eficacíssima
Escola d’Escriptura, que hi feien una
copeta nadalenca. L’Ateneu bull, i el
mèrit és de l’equip que el porta però
també de les persones que hi fan cap.

És un autèntic temple de la cultura:
divertit, interessant, mogut, crític. I té
un mèrit afegit: ni és el paradís dels
joves, ni està portat per joves. Els joves,
quan es tracta de cultura, són un món
a part i no sempre el món més
substanciós.

Ara bé, segons quin papanatisme de
segons qui –que a Barcelona prolifera–
estableix que, o es sedueix els joves, o
una aposta cultural és un fracàs, una
cosa passada, carrincloneria pura.
Sovint és tot el contrari. Algun benefici
ha de tenir la provecta maduresa, ni
que sigui com a vacuna contra la
frivolitat.❋
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PATRÍCIA GABANCHO

Emvanferunamicadepena
els comentaris que van sor-
tir als mitjans l’endemà que
l’Acadèmia Sueca declarés

J.M.G. Le Clézio (Niça, 1940) guanya-
dor del premi Nobel de literatura
2008. La majoria el presentaven
com un desconegut i, fins i tot, algun
articulista es va atrevir a acusar el
veredicte de tongo. Em va fer llàsti-
ma, perquè Le Clézio és un escrip-
tor de prestigi de la literatura d’un
país que encara estima la lectura i
l’art. També perquè l’autor havia

Àfrica, pare i mare
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J.M.G. Le Clézio, flamant premi Nobel 2008, ens arriba per primer cop en català
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El premi Nobel J.M.G.
Le Clézio evoca en un
recull de relats
autobiogràfics la seva
arribada a Àfrica als
vuit anys (1948) i
l’estímul que li va
suposar conèixer el
seu pare i el clima de
llibertat que va
descobrir als diferents
indrets del continent,
a diferència d’Europa.
Magistral
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l’Europa de la postguerra i el desco-
briment de la natura salvatge, dels
insectes, de la llibertat. L’africà –títol
d’homenatge al seu pare– és la his-
tòria d’una descoberta. Redactat dè-
cades després, el llibre és un cant
d’amor a la terra, a la figura del pare,
de la mare i dels africans, en contra-
posició als colonials, detestables des
de la seva posició de superioritat.

L’obra és un híbrid entre diferents
gèneres: la novel·la, els relats, el die-
tari, el llibre de memòries i la confes-
sió autobiogràfica. No obstant, el gè-
nere que s’imposa és la poesia, es-
sència ètica i estètica destil·lada en
aquest brillant quadern. Des de les
descripcions magistrals de la natura
fins a la manera de recrear els ins-
tants, Le Clézio aconsegueix introdu-
ir-nos en el territori de la duració, que
tan bé han sabut utilitzar Bergson,
Proust i Handke. En la línia d’aquest
últim, L’africà és, així mateix, un viat-
ge cap a la infantesa, un llibre de re-
cords, com les fotos que acompa-
nyen els textos i que li han servit per
recuperar el passat, Àfrica com “una
llibertat tan intensa que em crema-
va, m’embriagava, de què gaudia fins
a sentir dolor” .

Hi ha moments en què, enmig de
les descripcions, Le Clézio es mostra
contundent: “És a Àfrica on vull tor-
nar sense parar, a la meva memòria
de nen. A l’origen dels meus senti-
ments i de les meves determinaci-
ons”. L’escriptor es declara patriota
de la planura d’herbes altes, de la bu-
fada calenta que porta les olors de la
sabana, del soroll agut de la selva...
Ens arriba un Le Clézio en català amb
l’aroma d’Àfrica. Vénen ganes de vi-
atjar, d’olorar, d’escoltar, d’anar on
ens transporta el poeta premiat. ❋

estat publicat aquí des de comença-
ment dels seixanta en castellà per
traductors que, en molts casos, han
estat escriptors catalans. Tres de les
editorials més bones de cada època
–Seix Barral, Versal i Tusquets– ha-
vien presentat algunes de les seves
novel·les, sense oblidar els petits se-
gells i una edició crítica a Cátedra de
l’obra El atestado. Tot i així, el pre-
sentaven com una mena de nouvin-
gut, caigut del cel. Ara ja no ho és,
ha esdevingut cèlebre, portada, i
potser acabaran acusant-lo de

venut o fent-li pagar l’èxit. El Nobel
ha servit també per publicar-lo en
català, amb una obra recent que és
una delícia. L’africà, amb una con-
vincent i elegant traducció d’Anna
Torcal i Salvador Company, és un re-
cull de relats, fragments de memò-
ria, de l’arribada de l’autor a l’Àfri-
ca, el xoc que va suposar conèixer
el seu pare –un metge militar, minu-
ciós i enamorat del continent, que
havia quedat aïllat per la guerra en
zona de domini britànic– i el con-
trast entre el clima de misèria de
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