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No escriu aquesta frase ningú |
que no signa”. Amb aquesta
conclusió tan ferma Inge-
borg Bachmann tanca el seu

poema En veritat. El propòsit de la
literatura és simple, és fer frases que
s’aguantin, aconseguir que les parau-
les atrapades entre la majúscula i el
punt sonin en topar l’una contra l’al-
tra, però que aquest dringar no des-
trueixi el marc. A qui mai no hagi
dubtat quin mot utilitzar, diu Bach-
mann, no se’l pot ajudar a esdevenir
un poeta, ni pel camí curt, ni pel llarg.

Les onze entrevistes fictícies que
conformen Nus i crus, de Josep Valls,
tenen els dos problemes que apunta el
poema citat. Valls no dubta gens, sinó
que escriu a raig, el discurs és fluid,
fascinant, la narració està trenada
amb un nervi intern de manera que
fins i tot costa trobar un punt per
interrompre la lectura. El llibre regala
una tarda tranquil·la, amanida amb
algun somriure i sense cap estridència
que el faci aixecar i abandonar la con-
versa. Nus i crus és això, una llarga,
distreta tertúlia sobre tòpics diversos,

en què hom s’explica les vivències i les
lectures. L’autor demana que el lector
l’acompanyi com a còmplice en la se-
va recerca de les interioritats del pas-
sat. El cabdill sioux Toro Assegut surt
d’una pel·lícula per conversar amb
l’autor sobre l’ànima índia. Ben Gu-
rion, “fill del lleó”, li revela el seu or-
gull de ser jueu i Jules Maigret es pre-
senta amb un llistat de menjars exqui-
sits atrapats a les pàgines de Simenon.

Els retrats imposen imaginar-se
Rosetta Langomarsino abandonant
la casa dels Pla amb el cap ple de polls
i Miguel de Unamuno assistint a les
tertúlies de París amb el cap ple de
caspa. L’entrevistador se salta la vella
regla de no mostrar el patiment a dalt
de l’escenari, la teichoscopia, i així co-
neixem detalladament els efectes de
l’enverinament de la cicuta i els tres
dies de tortura a la creu fins que l’ho-
me s’hi ofega. Ens fa més bons cris-
tians o bé ateus més convençuts saber
que la mort es produeix per la com-
pressió del tòrax? Valls es voldria po-
sar al lloc del gran poeta i distribueix
com Dant els homes del passat entre
el seu paradís i l’infern personal. Però
l’autor no és un poeta sinó que usur-
pa la posició privilegiada dels perio-
distes. És tanta la necessitat de crear
una mirada objectiva que l’autor pre-
tén desaparèixer rere el text. Valls no

es presenta com un subjecte que afir-
ma les seves pròpies conviccions, sinó
que voldria ser vist, ell també, com un
personatge fictici. En l’entrevista de
Josep Pla —l’únic personatge amb
qui va tenir coneixença— ens explica
que l’ha copiada dels seus propis lli-
bres Josep Pla inèdit (1982), Josep
Pla, converses a l’Empordà (1986) i
Pla de conversa (1997). L’autor l’ha
autoritzat a plagiar el que vulgui, diu,
sempre i quan no en digui el nom.

Amb aquesta mirada tan crua i
freda, Helena Tindàrida “en qui s’em-
parren | els noms i les imatges” ja no
pot ser considerada real com ho era
per a Gabriel Ferrater. Helena és aquí
aquella dona de Metamorfosis que ob-
serva les seves arrugues i que ni tan
sols pot comprendre com és que havia
estat raptada dues vegades. A El qua-
dern gris, amb data de 16 de setembre,
Pla parla de les seves excursions a la
natura per intentar descriure un arbre
o els colors del cel. Els dies que torna-
va a casa sense haver aconseguit atra-
par les impressions en un text, es po-
sava vermell en encreuar-se amb algú:
com un caçador avergonyit perquè no
ha matat res. Tot i que Valls domina
l’ofici de l’escriptura amb escreix, tor-
na a casa amb el sarró buit: no hi ha
bellesa en el seu llibre, no hi ha aconse-
guit atrapar els colors del cel.

SIMONA ŠKRABEC

L’obra de Kafka presenta uns perfils tan variables i
tan proclius al comentari, que no és estrany que se
n’hagi fet un gavadal d’interpretacions. Adés han
sortit els sociòlegs, trobant-hi la crítica de la socie-

tat burocràtica del primer terç del segle XX; adés han
aflorat els polítics, veient-hi un eco de l’aparat impossible
de l’Imperi d’Àustria-Hongria; adés han tret el cap els
psicoanalistes desxifrant, darrere del retrat famós de la
dona embolicada en un boà de pells, a La transformació, la
presència secreta de la mare inabastable, refugi segur per a
nens edípics. I tot el que vulgueu: han estat estudiats els
animals a l’obra de Kafka (talps, ratolins, micos i gossos);
s’ha regirat tota l’arquitectura del regne de Bohèmia en
cerca del model per al famós castell de la novel·la d’aquest
nom; i estudiosos han rellegit la Bíblia amb lupa per veure
si hi trobaven pistes que expliquessin aquest caràcter profè-
tic tan extraordinari de l’escriptor de Praga.

Vet aquí que ara apareix en el nostre mercat editorial el
llibre de Hanns Zischler, Kafka va al cine (Barcelona, Mi-
núscula, 2008), amb molt bon criteri per part de l’editora, i
en una traducció de molta qualitat. Zieschler, que ja és un
home de seny als seus seixanta anys, podria haver comès la
imprudència d’atribuir la gènesi de l’obra kafkiana a l’im-
pacte que, sens dubte, va tenir el cinema en la persona
d’aquest escriptor prodigiós: forma part de la primera gene-
ració d’europeus que van anar al cinema, i, doncs, era forta
la temptació de parlar en els termes que he dit.

Però l’autor és molt prudent i perspicaç. Es limita a
documentar les pel·lícules que sabem del cert que Kafka
va veure a París, Munic o Praga, i no passa gaire més
d’aquí. De vegades insinua una influència possible en
unes quantes descripcions del narrador —només
això—, però, en termes generals, el llibre es queda a les
portes del que hauria estat una altra falòrnia, de les
moltes que ornamenten la bibliografia kafkiana. Per

exemple: tempta
molt atribuir la ges-
tualitat de certs per-
sonatges kafkians a
la influència de la
mímica exagerada
del cinema mut, en
part copiada dels ni-
nots autòmates i en
part en la manera
de “sobreactuar”
dels actors dramà-
tics de l’època.

Però l’autor
d’aquest magnífic assaig sap perfectament que això seria
fals: tothom que hagi estudiat una mica l’obra de Kafka
sap de sobres que la seva gestualitat procedeix en primer
lloc de les situacions còmiques de les novel·les de Dic-
kens, en segon lloc de la mímica expressionista tan estesa
i admirada per ell i tots els seus contemporanis, i en tercer
lloc, i molt especialment, de la tradició centreeuropea del
teatre yídish, és a dir, el teatre que posaven en escena
membres de petites comunitats jueves dels territoris de
parla hebreo-alemanya, amb un llenguatge i una mímica
absolutament característics. Per això, quan a algun lector
de Kafka li sembla veure en tal o tal escena de Kafka un
eco dels moviments de Chaplin (sobretot al temps del
cine mut), comet l’error —a banda el fet que la primera
pel·lícula de Chaplin que Kafka va veure va ser The Kid,
el 1920, quatre anys abans de morir— de no parar-se a
pensar que, tant a Chaplin com a Kafka, la cosa els ve
d’una mateixa font: com ja he dit, el teatre dels jueus de
Centreeuropa. Per sort, Zischler domina perfectament les
seves temptacions, i s’estalvia presentar una hipòtesi que
seria tan exagerada com la d’aquells que creuen que la
narració A la colònia penitenciària és una profecia del que
succeiria durant el Tercer Reich. D’antisemitisme, a Ale-
manya n’hi havia des de l’Edat Mitjana: ni quan Kafka
va escriure aquesta narració (1919) havia aflorat el més
petit germen del que seria Hitler i l’holocaust, ni quan va
començar a presentar personatges distorsionats, cami-
nant d’una manera mecànica o gesticulant d’una guisa
exagerada o còmica, no havia vist encara, com qui diu,
cap pel·lícula del seu temps. Els vuit textos cabdals del
nostre autor anomenats en conjunt Betrachtung (Contem-
plació), que ja presenten quasi totes les característiques
de la seva manera de concebre l’espai i la gestualitat, són
de 1908; i la primera pel·lícula que Kafka va veure,
L’esclava blanca, d’August Blom, és de 1910. En aquests
casos, les cronologies resulten molt reveladores.

Una altra cosa és que a Kafka li agradés el cinema: no
podia ser d’altra manera, perquè va seduir tothom, com
mig segle més tard va passar amb la televisió. Però Kafka
és més aviat “fotogràfic”: les seves novel·les tenen una
sintaxi (un “muntatge”) molt rar, en el qual les visions
menudes, instantànies, tenen més pes que la seqüència,
que és allò que importa de debò al cinema. Sigui com
vulgui, aquest llibret és esplèndid, a causa, justament, de
la prudència.

El caçador
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ELS VOSTRES CLÀSSICS

Kafka i el cinema
JORDI LLOVET

Breu història del futur
Jacques Attali
Ara llibres
255 pàgines. 19,95 euros

Si Marx aixequés el cap quedaria
ben desconcertat en comprovar
que, d’una banda, avui dia la
norma és considerar que el seu

pensament ja no té vigència i, d’una
altra, que gairebé ningú no posi en
dubte un dels seus postulats bàsics,
com és que l’ordre econòmic és deci-
siu a l’hora de donar compte de la
resta de facetes de l’ésser humà.
Aquest economicisme fa, posem per
cas, que es consideri normal que un
metge pugui ser ministre de Cultura,
o que un arquitecte en sigui d’Indús-
tria, però que alhora sembli impensa-
ble que la cartera d’Economia la pu-
gui ostentar algú que no sigui especia-
lista en la matèria. El prestigi de Jac-
ques Attali (Alger, 1943) en el terreny
econòmic ha servit perquè diversos go-
verns (com el de François Mitterrand)
hagin buscat el seu assessorament.

A Breu història del futur, hi ha dues
parts ben diferenciades. A la primera,
Attali fa un resum accelerat de la his-
tòria de la humanitat, articulat entorn
del que anomena el “motor de la his-

tòria”, que no seria altre que l’aspira-
ció a la llibertat, que es concretaria en
el sistema polític democràtic i l’econò-
mic del mercat. Aquest darrer serà el
decisiu, atès que “cap règim autoritari
ha resistit molt de temps l’abundàn-
cia”. Però en aquest resum (que recor-
da aquells antics manuals escolars
que, de manera simplificadora, despat-
xaven èpoques i civilitzacions senceres
en poques ratlles), s’hi projecten els
trets definitoris del món actual. Un és
el de la importància de les grans ciu-
tats, que fa que l’autor divideixi la
història moderna en “nou formes de
l’ordre mercantil” segons el domini de
grans concentracions urbanes, des de
Bruges, als segles XIII i XIV, fins a
Los Angeles, a l’actualitat. I una altra
projecció d’una dèria actual en la lec-
tura del passat és el conflicte entre
Occident i Orient, que fa que, per
exemple, es parli de la guerra de Troia
com “la primera guerra entre Europa
i Àsia”. A l’altra part del llibre, hi
trobem un disseny del futur que espe-
ra als éssers humans. Seguint un clar
esquema dialèctic, es parla de tres eta-
pes: “l’hiperimperi”, “l’hiperconflic-
te” i la “hiperdemocràcia”. En “l’hipe-
rimperi”, que es desenvoluparia fins a
mitjans del segle actual, s’imposaria

un mercat planetari, no sotmès a ins-
tàncies de control públic. Posterior-
ment, durant “l’hiperconflicte”, els in-
teressos ètnics o religiosos voldrien re-
cuperar protagonisme, tot generant
una època molt convulsa. Finalment,
els homes recuperarien els valors de la
pau, la creativitat i la tolerància, tot
establint una “hiperdemocràcia” a es-
cala planetària, en què el mercat esta-
ria regit per ideals altruistes (a Attali
només li falta afegir que es vendran
duros a quatre pessetes!). L’autor es
deixa emportar per un “hiperoptimis-
me” que embafa i que treu credibilitat
al conjunt del seu discurs.

P.S.: Els editors, al dors del llibre,
han col·locat un afegitó al text de l’edi-
ció francesa (Fayard), segons el qual
Attali propugnaria la independència
de Catalunya. És una interpretació
molt forçada d’algun comentari que
fa l’autor sobre el futur esperançador
de la “regió econòmica i política” de
Catalunya, però sense parlar d’Estat
independent. D’altra banda, segons
Attali, a l’auge transitori de les reivin-
dicacions identitàries el succeirà la im-
plantació inevitable de la “hiperdemo-
cràcia planetària”, dirigida per un “go-
vern mundial”, que comportarà la
“dissolució de les fronteres”.

Georges Simenon, creador de Jules Maigret, un dels personatges a qui Josep Valls, al seu nou llibre, fa una entrevista fictícia.

Hiperoptimisme
PERE SABORIT
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