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La fama pòstuma

/// Opinió / Plou i fa sol

[ [

[ [

Sovint s’escriu perSovint s’escriu perSovint s’escriu perSovint s’escriu perSovint s’escriu per

mantenir la unitatmantenir la unitatmantenir la unitatmantenir la unitatmantenir la unitat

del jo al llarg delsdel jo al llarg delsdel jo al llarg delsdel jo al llarg delsdel jo al llarg dels

anys; perquè laanys; perquè laanys; perquè laanys; perquè laanys; perquè la

vida sigui com unvida sigui com unvida sigui com unvida sigui com unvida sigui com un

arbre que creix iarbre que creix iarbre que creix iarbre que creix iarbre que creix i

no com unno com unno com unno com unno com un

paisatge depaisatge depaisatge depaisatge depaisatge de

carretera quecarretera quecarretera quecarretera quecarretera que

deixem enreredeixem enreredeixem enreredeixem enreredeixem enrere

SSi tingués diners per viure de renda,
i prou coratge per passar per un autèntic
manta davant de tothom, em concentraria en
una sola cosa: escriure un dietari íntim. Con-
vertiria la tasca de fer constar tot el que veig
i sento cada dia al meu voltant en la meva
màxima ambició. Viatjaria per terra i per mar
i fins em tornaria un gran diletant, simpàtic
i sociable, tranquil de saber que totes les
meves sensacions i pensaments tindrien al-
guna possibilitat de sobreviure a la maquinà-
ria destructora del temps.

El temps fragmenta la identitat; davant la
nostra biografia fa com un cuiner davant d’un
llom de porc: corre a dividir-la en llenques.
Montaigne ho explica molt bé en un passatge
sobre la mort en què ens intenta convèncer
que morir és un tràmit senzill que complim
sense adonar-nos-en més d’una vegada a la
vida. Per demostrar-ho, ens pregunta què
tenim en comú amb la persona que érem uns
anys enrere. Ell fa memòria i diu que res: i
que no reconeixeria el marrec que era, per
exemple, quan tenia 15 anys.

Però fins i tot morir sense adonar-se’n és
emprenyador, i contra el temps l’home so-
vint hi ha oposat la literatura.
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jo al llarg dels anys; perquè la vida sigui com un arbre que creix i no com un
paisatge de carretera que deixem enrere. També és habitual escriure per
combatre la solitud. I encara més pendent de tots dos fronts, i d’altres
secundaris: l’escriptor és una persona que mai no en té prou; renunciar li costa
i per això sovint perd totes les guerres.

Si jo tingués diners i caràcter ja he dit quina seria la meva guerra: matar
el temps (mai més ben dit); la batalla contra la solitud la dono per perduda.
Hi ha escriptors, i altres artistes i derivats, que troben més realista l’opció
contrària: plantar cara a la solitud, i per això persegueixen la fama. Se la
imaginen com un coixí de plomes i, diners a banda, que més fàcilment farien
amb una altra feina, busquen en l’èxit escalfor humana: són ingenus.

A mi, que no suporto les decepcions, de fama només m’interessa la
pòstuma. Per això m’agradaria escriure un dietari secret. Transcriuria
converses, apuntaria impressions, descriuria paisatges, ajustaria comptes
amb imbècils que no puc insultar públicament (tot i que em costa, i acabo
fent-ho igualment).

En els papers autobiogràfics els autors que no són uns genis estilistes hi
donen el millor de si mateixos. ¿De què haurien servit les alegries i disgustos
dels Goncourt, de Paul Léautaud, de Jules Renard o Samuel Pepys si no
haguessin tingut la paciència de portar un dietari personal? O de Saint-
Simon, Casanova o el cardenal de Retz si, ja vells i xarucs, no s’haguessin
posat a escriure unes memòries? A un ésser tan gris com el cinquè baró de
Maldà li hem d’agrair el seu Calaix de sastre, mentre que al seu avantpassat
que va ser virrei del Perú no li hem d’agrair res.

Amb dedicació i bon gust, el dietarisme dóna grans rendiments. La millor
crònica de la postguerra l’he llegit en dos dietaris inèdits de Néstor Luján, un
de 1941 i l’altre de 1947. La descripció de l’ambient polític i social, els retrats
de Sagarra, Martí de Riquer o de Pla, escrits a cremadent, tenen una força
tremenda. Són un autèntic túnel del temps, un homenatge viu i elèctric al
caràcter lujanià. Pla li va dir: “Si aguantes 30 anys un dietari serà un document
extraordinari”. Luján no va tenir paciència i es va passar la vida escrivint
papers que li van donar molta popularitat i molta feina per quatre duros, i que
ara no tenen gràcia ni interès.

El temps sol donar a tot allò que s’escriu honestament una volada
extraordinària. La literatura per ser bona ha de dir la veritat, i la veritat, dita
a temps, acostuma a portar problemes; per això, si no ets un geni que la saps
disfressar amb al·legories val més guardar-la per a la posteritat. Com que no
sóc ric i ja només sé escriure, si la fama m’arriba en vida com pronosticava un
lector el mes passat, l’acceptaré. Però la pòstuma és de llarg la millor i l’única
que val la pena. Com he dit, d’entrada t’estalvies la decepció de conèixer-la;
els llorers sempre acaben tornant-se una corona d’espines. Léon Daudet deia
que ser famós és com fumar-te una cigarreta però al revés. I és cert: l’èxit fa
passar per virtuts els teus pitjors defectes. La massa dóna una companyia
gelada i els seus aplaudiments són una burla a la teva intel·ligència i una
punyalada a la teva humanitat.

I el lector es preguntarà: “I d’aspirar a seguir emprenyant els vius un cop has
mort, què se’n treu?”. Segurament res més a banda d’arribar a la caixa mortuòria
sense haver perdut l’esperança que tot plegat servia d’alguna cosa. És poc?
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