
32

Dues formes
civilitzades

d’autobiografia

Vet aquí dues propostes literàries de
concepció i de resultat diferents. La de
Miquel Pairolí, Exploracions. Notes i
converses de literatura, ha necessitat
quasi trenta anys de maduració: una
suma d’entrevistes, de cròniques o de
ressenyes «d’aquest gos de barreja que
és el periodisme literari», que ha anat
publicant en diferents mitjans i que ara
ens arriba presentada com un llibre
sobre literatura fet per algú a qui agra-
da escriure i a qui agrada també llegir.
L’autor mateix qualifica el seu recull com
un fruit que li ha estat plaent, que li fa
l’efecte que dibuixa «un determinat pa-
norama del que s’ha publicat aquí en
els últims anys» i que desitja que sigui
també prou saborós al lector. Amb Na-
bokov & CO Alfred Mondria recopila el
que ell indica que són crítiques i alguna
vegada ressenyes. Va publicar-les entre
els anys 1999 i 2003, també a dife-
rents mitjans. Són prou recents, doncs,
perquè en alguns casos ens faci l’efecte
que veiem encara madurar la fruita.
«Més a prop del caos» que del  quasi
cànon humil i provisional de Pairolí,
Mondria invoca la casualitat dels encà-
rrecs i el que qualifica d’enllaços «d’au-
tors que semblen poblar espais incon-
nexos» per justificar una tria que acla-
reix que no és planificada, si bé pensa
que insinua «la meua literatura particu-
lar» i que, si ens atenem al que podem
llegir a la contraportada, bé podem
estar d’acord a considerar que pot ser
vist com «un quadern de lectures que...
és sobretot una invitació còmplice i
apassionada per acostar-nos al valor
estètic de les obres que hi desfilen».

En una crítica que va publicar sobre
l’Espill de Janus d’Enric Soria, Mondria
ens recorda la definició d’Oscar Wilde
sobre la crítica literària: l’única forma
civilitzada d’autobiografia que exis-
teix. I és així en aquests dos llibres:
més calmat, més pausat i més postnou-
centista, Pairolí. Més d’allau, més mili-
tant, aparentment més dispers i de dis-
curs més difícil, Mondria.

Pairolí divideix el seu llibre en tres
parts. La primera, «Nou escriptors i un
pintor», s’acosta molt als Retrats de

passaport de Josep Pla. Com en aquells
retrats, combina la informació amb l’o-
pinió, amb una ironia i una sorna par-
ticular i, quan s’escau perquè n’ha tin-
gut l’oportunitat, amb l’entrevista. No
és el cas, naturalment, de les ressenyes
o cròniques sobre Josep Pla, Gaziel i
Llorenç Vilallonga, les tres primeres i
unes de les que tenen més gruix i,
també, més encerts. Planià reconegut,
Pairolí analitza, contradiu o matisa
alguns dels llibres més coneguts sobre
l’obra de Josep Pla o sobre la seva
vida. En l’última crònica d’aquesta pri-
mera part, la que dedica al pintor
Àngel Planells, prescindeix de l’entre-
vista i tal com feia Pla en els seus
Retrats, cedeix directament algunes ve-
gades la veu a Àngel Planells. Pel meu
gust, ho força excessivament, desorien-
ta una mica. A la segona part, «De
Plató a Steiner», formada per uns arti-
cles igual de lúcids, però més concen-
trats, Pairolí amplia la perspectiva a
diferents èpoques i a diferents literatu-
res, partint quasi sempre d’una obra en
prosa. Així, hi trobem des d’El Banquet
de Plató i el Satiricó de Petroni a una
bona colla d’autors catalans —d’An-
selm Turmeda a Pere Gimferrer—, força
italians (Sciascia, Lampedusa, Bassani
o Passolini), alguns francesos (Gide i
Yourcenar) i pocs autors alemanys o
anglesos. Pairolí no indica en cap
moment que espera que el lector ho lle-
geixi com una proposta de cànon, però
sí que fa tot l’efecte que les obres i els
autors que ha triat s’aproximen bastant

al que hauríem de considerar com la
«seva» literatura. En aquest sentit, n’hi
ha prou de comparar el que escriu
sobre els Dietaris de Marià Manent
amb el que n’assenyala Alfred Mon-
dria a Nabokov & Co. per fer evidents
de seguida les diferències entre ells
dos. Més de regateig curt i més ponde-
rat, Pairolí; més d’allau i més en fer-
ment encara, Mondria. 

A Un experiment de crítica literària,
C.S Lewis va escriure que, quan un mal
lector indicava que li havia agradat o
que no li havia agradat un llibre, no
volia dir el mateix que un crític quan uti-
litzava aquestes mateixes paraules.
Pairolí i Mondria són, per sort, prou
explícits perquè, bo i que el primer es
presenta com un periodista cultural i el
segon com un crític, indiquen expressa-
ment els llibres i els autors que els han
apassionat i marcat. Pairolí ho fa sobre-
tot a «Lectures inoblidables», un recorre-
gut de les seves lectures des de la seva
adolescència fins avui, que trobem a la
tercera i última part d’Exploracions.
Mondria exposa clarament el seu punt
de vista i les seves passions en el pròleg,
però també a bona part de les crítiques.
Es complau a explicar vida i obres dels
autors de qui ens parla, a relacionar-les
i a analitzar-les, sempre posicionant-se i,
quan li convé, marcant distàncies.
Llegeixin, per exemple, l´última de les
crítiques. Hi analitza l’obra de Joan
Fuster, Joan Fuster com a personatge i
les entrevistes més conegudes que li van
fer. I encara es posiciona més en la
defensa apassionada de Nabokov, que
el porta, per posar un altre exemple, a
desmarcar-se del cànon de Harold
Bloom, i en les crítiques sobre obres que
ha escrit o que ha ordenat Valentí Puig.
Els lectors poden compartir o no les
seves objeccions a Thomas Mann, a
Vicent Alonso, a Toni Mollà o al
Santiago Rusiñol d’Els noms de Rusiñol
de Margarida Casacuberta, però si una
cosa queda clara és que ensenya les
cartes, que a cadascuna de les seves crí-
tiques es va formant, mentre ens forma.
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