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Tots els vius es moren. Per això, ens diu
Stanisĺaw Jerzy Lec, viure no deu ser una
cosa gaire sana. Aquest jueu polonès
nascut a L’viv tematitza així la mateixa
idea que impulsava un altre escriptor
jueu, a l’altre extrem de la Monarquia
Austrohongaresa, Italo Svevo, a buscar la
manera com es podria «curar de la
vida» en la novel·la La consciència de
Zeno. Trieste i L’viv, amb el centre si fa
o no fa a mig camí, a Viena, represen-
taven les fites frontereres d’un dels Estats
que van resultar literàriament dels més
prolífics d’Europa.

Ara, sense cap marc polític que justi-
fiqui aquest espai unitari, hem de conce-
bre agosaradament un altre mite dels
Habsburgs: entre els penya-segats gallecs
al ponent, enfrontats a les immensitat de
l’Atlàntic, i les planes de l’altra Galí(ts)ia
al llevant, que sotgen les ondulacions del
mar de terra ferma, hi ha el món que
compartim. Un món conegut, l’extensió
d’Europa que no reconeix fronteres. Els
jueus europeus van ser els primers de co-
nèixer i reflectir el pes d’una vida que
no pertany plenament a enlloc i dema-
na l’òptica de ciutadans del món. Aques-
tes reflexions, però, no han servit només
per alleugerir el camí del seu poble, sinó
que han nodrit la mirada crítica i descon-
fiada de la gent d’arreu del vell conti-
nent.

Lec per això havia trobat i trobarà lec-
tors que el comprenguin sense llargues
notes a peu de pàgina ni explicacions
addicionals. Necessita només una traduc-
ció que faci lluir el tall esmolat dels seus
aforismes. Una tasca difícil i arriscada.
Els pensaments breus com un respir no
permeten cap pas en fals. Per sort el
tàndem format per Guillem Calaforra i
Ewa Ĺukaszyk ens ha procurat una ver-
sió catalana «laboriosament i meticulosa-
ment elaborada», tal com ho diuen ells
mateixos en el peu d’impremta, picant
l’ullet com uns aplicats aprenents de l’art
de Lec.

Amb aquest mateix to capaç de susci-
tar els somriures còmplices, sovint d’un
regust amarg, conten en la introducció
els detalls de la vida de l’escriptor i
denuncien els prejudicis que previ -
siblement dificultaran la seva recepció
aquí, ja que, a l’Europa literària emmar-
cada per les dues Galícies, els autors
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el pensament
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categoritzats com a perifèrics tendeixen
a aparèixer al mercat com si portessin el
barret que fa tornar invisible (vegeu la
nota a peu de pàgina número 2). Costa
molt educar l’oïda dels espectadors per-
què sigui capaç de percebre sons que no
estava avesada a escoltar. Cal perseve-
rar i continuar publicant llibres tan acu-
radament editats com aquest. Llavors
potser sí que s’aniran omplint, a poc a
poc, les grans taques blanques sobre el
mapa literari d’Europa que ara com ara
encara podrien portar la inscripció «Ubi
leones» dels geògrafs medievals, tal com
fa alguns anys havia conclòs Czesĺaw
Miĺosz en les seves conferències donades
a Harvard.

El títol del llibre és la paràfrasi de la
metàfora inventada per Heinrich Heine
que parla de pensaments ben pentinats,
passats per la perruqueria («schön
gekämmte, frisierte Gedanken»). Lec ens
ofereix el contrapunt d’aquesta proposta
de com obtenir idees clenxinades, engo-
mades, mancades de tota espontaneïtat.
El conformisme ens emmena cap a l’im-

pecable aspecte de cada matí. Però la
cara neta i l’obligatori toc de raspall
sovint van acompanyats d’unes idees
igualment ben ordenades i aptes per ser
vistes en públic.

Karl Kraus, que comparteix amb Lec la
mateixa destresa verbal crescuda de
l’univers de l’Europa Central, escrivia el
1909: «Les converses de perruqueria són
la prova irrefutable que els caps existei-
xen només a fi de tenir-hi cabells». Molt
lluny de denunciar només l’estupidesa
d’una part de la població que freqüenta
els salons de bellesa, Kraus denuncia tots
i tothom. La seva intenció va ser desta-
par el que ell ja era capaç de percebre
com a gran perill de la humanitat: les
fórmules de pensaments elaborades pel
llenguatge dels mitjans de masses. Ell
sabia que dins d’aquests contenidors
prefabricats per a les idees desapareix
qualsevol revolta possible. La denúncia
de Kraus, nascuda de l’impacte de la Pri-
mera Guerra Mundial, profetitzava d’una
manera prescient el mecanisme bàsic que
va fer possible el nazisme. Lec és el con-
tinuador d’aquesta àrdua tasca de resca-
tar el vol lliure de la ment moments
abans que el cop de raspall li doni la
forma prevista.

Ara també ens volen forçar a emmot-
llar-nos en vestits, pentinats, menjars i,
sobretot, pensaments llestos per ser uti-
litzats, de manera que la lectura de Lec
ens pot alliçonar sobre qüestions ben
actuals. D’aquesta perruqueria prêt-à-por-
ter no s’escapa ni la història. Tots hem
après bé la lliçó sobre l’Europa del se-
gle XX, alguns fins i tot en carn pròpia,
i sabem de sobres quin patiment ha com-
portat el passatge d’aquests cent anys.
Però amb l’ajut de pensaments ben pen-
tinats ordenem la consciència, esmussem
els records i busquem el recer en l’oblit
que ens ajuda a emplaçar els esdeveni-
ments directament relacionats amb el
nostre ara i aquí en unes regions llunya-
nes en temps i en espai, segons millor
convingui.

Lec, però, escabella i ondula aquesta
estratègia d’anivellar els accidents de la
història: «Una vegada fet, ja està fet?
D’un cop de ploma es pot canviar el
passat». Tinguem-ho present, doncs.
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