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La lentitud a l’hora de trobar
una veu narrativa en concor-
dança amb una trajectòria
de depuració estilística i la

reticència a construir una trama li-
neal després de l’èxit assolit amb
Vocabulari familiar (1963) —un
dels molts precedents, de Montaig-
ne i de Goethe ençà, del que avui
s’anomena amb bombo com a
autoficció—, van fer que Natalia
Ginzburg (Palerm, 1916- Roma,
1991) trigués una dècada a donar a
conèixer una nova novel·la, meitat
narrativa i meitat epistolar, Caro
Michele (1973), sobre l’amor als re-
cords, com a consol de l’experièn-
cia, i sobre els efectes dramàtics en
una família divorciada dels enfron-
taments entre l’esquerra i la dreta
extraparlamentàries a la Itàlia de
finals de la dècada dels seixanta i
principis de la dels setanta.

La crítica italiana va rebre la
novel·la com una mena de retrat en

negatiu de la joventut més alienada
de l’època, amb el rerefons de la
fallida de la família tradicional, divi-
dida i dispersa, com a base d’una
crisi de certeses comunes. En alguns
casos va arribar a reprendre amb
displicència l’ús d’un llenguatge car-
regat de retrets i de futilitats, com si
en la parla de cada dia i les cartes
corrents no n’hi hagués mai, i a con-
fondre el desesper o la desorienta-
ció dels personatges amb els de l’au-
tora. Amb tot, els uns i els altres
van reconèixer la capacitat de la
novel·la per incidir en algunes cons-
tants de la vida contemporània
com ara la dissolució dels rols mas-
culins i femenins, el terrorisme polí-
tic i el fantasma de les convulsions
derivades del 1968, i sobretot de col-
pir el lector amb diversos episodis
de la memòria més estremida d’una
família poc avinguda. El contra-
punt amb la fórmula feliç que havia
estat l’homenatge a la família no
inventada de Vocabulari familiar
era evident; atesos els continguts, la
comparació era gairebé sagnant.

Vist amb perspectiva, el que
Ginzburg tractava de posar en dan-
sa a través dels records no només

era la “vida dels nostres dies” en
allò que té d’exigua, de parcial i de
fragmentària “com les esberles d’un
mirall trencat”, tal com va definir
ella mateixa una obra posterior del
tot epistolar, La ciutat i la casa
(1984) —hi ha una edició i traduc-
ció en català, també afortunades, a
Eumo Editorial—, en què va agudit-
zar encara més les constants temàti-
ques i els accents estilístics d’aques-
ta Estimat Michele, sinó una mane-
ra de fer literatura en què la forma i
l’orfebreria de la ficció fossin tan
lleus que la història i les veus dels
personatges semblessin més reals
que inventats, en una inversió del
procés de mitificació de la família
real efectuat a Vocabulari familiar. I
és per això que a l’acostumada nue-
sa del llenguatge hi va afegir la im-
mediatesa sense reserves del gènere
epistolar, no només per furgar en
les intimitats familiars, sinó per re-
duir fins on fos possible la literatura
en benefici de la perplexitat, la poli-
fonia de veus i el sentit de la pleni-
tud i el buit de la realitat que emana
dels records, en un cara a cara cora-
tjós i sense afectació amb la darrera
línia de les coses.

PAU DITO TUBAU

L’estil és l’home”, va dir Buffon, que era més aviat un home
de ciències naturals; però la crítica literària va acabar
donant a aquesta expressió un sentit molt determinat, que
no ha variat gens al llarg del temps: tot gran estil posseeix

l’empremta d’una sola persona, i no d’una altra. Això val sobre-
tot per a la prosa, perquè el vers posseeix unes determinacions
mètriques tan severes, que és difícil que la “melodia” d’un ésser
concret pugui traspuar en la cantarella dels versos; en aquest
sentit, no hi ha dubte que Josep Pla posseeix una música molt
característica (dissonant!), de la mateixa manera que Mercè Ro-
doreda en posseeix una altra. Fa uns quants anys, als estudiants
que s’examinaven de literatura se’ls feia llegir en veu alta un
passatge ben triat, de l’autor que fos (mentre prèviament hagués
format part de la llista de lectures obligatòries), i els nois i noies
havien d’endevinar de quin autor o autora es tractava: “Chateau-
briand! Ciceró! Jane Austen! Púixkin!”, responien, i sempre l’en-
certaven si es tractava de joves amb oïda, un sentit tan important
com la vista en l’acte de llegir. No es tractava de la matèria de què
parlava el passatge: es tractava de la música que hi duia.

Sándor Márai és un d’aquells autors que s’han revelat d’una
extraordinària valor en funció justament d’aquesta qüestió. És cert
que, al seu temps de glòria, quan va viure a l’Hongria natal, era
considerat un autor homologable amb uns quants dels més grans
valors de la literatura de Centreuropa, com Thomas Mann o Ste-
fan Zweig; però després que se’n va anar a l’exili a causa de la seva
nul·la afecció pel règim comunista —ajudant’hi amb perfídia a-
quell crític de tan malaguanyada intel·ligència que fou el seu com-
patriota Lukács—, després que va passar molts anys a l’estranger, a
diverses ciutats d’Alemanya i més endavant a Suïssa, Itàlia, Nova
York, altra vegada Itàlia i finalment San Diego, després de tot
aquest periple que sembla el revers del viatge d’Odisseu —cada cop
més lluny de casa—, a Sándor Márai el va acompanyar una música
interior, la de la seva llengua natal, que va ser, ni més ni menys, allò
que li va permetre de sobreviure en una relativa pau fins al darrer

dels seus dies, quan va
disparar-se un tret i se’n
va anar d’aquest món
amb la molt vaga idea
que, a l’altre, hi trobaria
tots els qui havien mort
en l’entremig, tots en
poc temps: els tres ger-
mans, més joves que ell,
la seva dona Ilona, “Lo-
la”, i el seu fill adoptiu,

János, a més d’un fill propi, Kristóf, que havia mort criatura.
Les desgràcies en la vida d’aquest home, realment, són abun-

doses; i no va significar massa consol ni el fet que venia d’una
família benestant, que sempre el va socórrer, ni el fet que tornés a
assolir molta fama als últims anys de vida, per un rescat de la
seva obra a càrrec d’editors italians i francesos, entre altres. De
fet, si consulteu un catàleg de qualsevol biblioteca espanyola una
mica gran, hi trobareu almenys tres llibres seus traduïts ja als
anys 1940 i 50, com La luz de los candelabros i Música en
Florencia (Ed. Destino: quin olfacte tenien Teixidor, Vergés i el
seu estol de consellers!). No: com ja s’ha dit, el consol va venir de
portar sempre al cor la llengua materna, i, malgrat tantes peripè-
cies topogràfiques, a l’esquena una tria escassa de llibres dels
autors hongaresos que estimava especialment, i dels quals apre-
ciava, també en especial, la dignitat sonora de l’estil: el poeta
János Arany, el prosista Gyula Krúdy, i no gaire cosa més.

Així es llegeix en els magnífics Dietaris 1984-1989 (Empúries-
Salamandra, 2008), que aconsello vivament als lectors: no sola-
ment perquè narren els últims anys, pesants, de la vida de la seva
dona i d’ell mateix —tots dos xarucs, però sense repapiejar en
cap moment—, sinó perquè Márai hi deixa anar, quasi sense
voluntat de fer-ho, els puntals de la seva poètica, que són els que
ja hem dit: “Es poden expressar perfectament idees per escrit en
llegua estrangera [ell dominava també l’alemany i l’anglès], però
escriure, és a dir, crear, només es pot fer en la llengua materna. Jo
n’era perfectament conscient quan, fa trenta-sis anys, vaig mar-
xar d’Hongria: anés on anés, seria un escriptor hongarès ... La
meva bella pàtria, la llengua hongaresa: que em quedi almenys
això fins al darrer moment”. En un altre passatge diu una cosa
que no ens ha d’estranyar: “Bartók, Berg, Milhaud, Prokófiev,
Schönberg, Stravinsky, Villa-Lobos, Webern... Stravinsky és
l’únic que entenc. La resta, els escolto com si algú recités poesia
en una llengua estrangera que no comprenc”. És cert que llegia a
gust Homer, Sòfocles, Virgili, Marc Aureli, Gibbon, l’apòcrifa
Marianna Alcoforado, Cervantes o el crític Edmund Wilson,
però el que tornava sempre, més com més s’acabava la seva vida,
eren els autors hongaresos: “I en cada línia la música, la música
de Krúdy”. En aquest mestre seu va trobar-hi el pinyol del que
hem comentat més amunt: la literatura ha de ser com una pell
que amaga músculs i ossada d’un sol ésser: “A la literatura no hi
ha democràcia. Només hi ha solistes. Un escriptor que canti en
una coral trobarà que la seva veu no hi sobresurt”. Era conscient
que la indústria del llibre acabaria amb això —“També la litera-
tura agonitza. Sóc un espantaocells, una andròmina per als
prestatges d’algun museu”—, però ell va allargar incòmodament
la seva vida per tal com, almenys, ens quedés, com una veu alada
d’ultratomba, la fastuosa, pausada melodia de la seva prosa.

Hivern als Abruços

Expedients amuntegats en un jutjat arran d’una vaga de funcionaris. Un sector, el de l’administració pública, que requereix
una reforma, segons reclama Xavier Roig en el seu llibre. / ULY MARTIN

La dictadura
de la incompetència
Xavier Roig
La Campana
186 pàgines. 14 euros

Primera llicó de màrqueting
editorial: un títol que cridi
l’atenció, curt, i que reflec-
teixi el contingut de la mane-

ra més sintètica possible. Una lliçó
que ben segur coneix de sobres l’en-
ginyer i escriptor Xavier Roig (Bar-
celona, 1957), autor dels anteriors
Ni som ni serem i Entre l’Espanya i
la paret, i que ara ens ofereix un
text crític, molt crític, sobre la ino-
perància de la cosa pública. La Dic-
tadura de la incompetència és una
dissecció general i generalista sobre
els mals i les perversions del siste-
ma públic funcionarial, que, segons
sembla, en lloc de treballar pel nos-
tre benestar està pensat per perpe-
tuar-se ell i els que en viuen. A par-
tir de la premissa que “tenim una
classe econòmica i social dominant
que no creu en la lliure competèn-
cia ni en el lliure mercat”, l’autor
dibuixa una societat civil que no té
res de civil —viu del finançament
públic— anestesiada per una men-

talitat hereva de les receptes ideolò-
giques del maig del 68 i que practi-
ca, a l’inrevés, el principi Kenedià
(què pot fer l’Estat per mi?). I per
acabar-ho d’adobar, els que tenen
la postestat de canviar les coses es-
tan segrestats per aquest pecat d’ori-
gen —el 68% dels parlamentaris
del Parlament de Catalunya prove-
nen del sector públic. Segons l’au-
tor, hem viscut durant anys en una
bombolla de benestar deficitari,
però que ara, en un món globalit-
zat i desregulat, amb unes potèn-
cies econòmiques emergents —la
Xina, l’Índia— que no ens faran de
pares protectors com fins ara ho
han fet la UE i els Estats Units, s’ha
acabat el bròquil: o ens espavilem i
ens posem al dia, o se’ns mengen.
Davant d’això, Roig proposa un
canvi de mentalitat general, assu-
mint que la incertesa és inherent als
temps que corren, emfatitzant la ne-
cessitat d’una ciutadania més es-
forçada, més lliure i més autosufi-
cient, i reclamant una profunda re-
forma de l’administració pública ca-
talana a l’estil anglosaxó —que ma-
nin i hi treballin els millors. L’estil
de Roig és agraït, directe, sense ma-
nies, contundent, unidireccional, i

poc amic de les anàlisis complexes
—amb xifres a la mà, que és com
s’han de discutir les coses.

El gran problema del llibre és el
grapat d’afirmacions que acompa-
nyen l’exposició de raons, que sem-
blen més fruit de dèries personals
que d’una reflexió mínimament
raonada. Titllar Rosa Sensat
d’“Experiment Rosa Insensat”, po-
sar al mateix nivell nazisme i comu-
nisme, parlar d’oïdes sobre el movi-
ment antiglobalització o pontificar
sobre polítiques de solidaritat
creient-se que descobreix la sopa
d’all, espatlla un llibre que, podent
ser un assaig arregladet, passa di-
rectament a la categoria de pa-
mflet. I és una llàstima perquè
Roig es mostra realment encertat
posant el dit a la llaga a la conegu-
da esclerosi funcionarial de l’admi-
nistració pública, i prou correcte a
l’hora de proposar camins per tran-
sitar en l’era global —discutibles
però coherents amb la seva línia
liberal-social. Llibre ben plantejat,
amb una equilibrada defensa, un
bon domini del mig del camp però
amb una davantera massa arro-
gant: de fet, tenint-ho tot de cara,
fot la pilota al pal. Al pal i fora.

“La llengua hongaresa: que
em quedi almenys això fins

al darrer moment”

ELS VOSTRES CLÀSSICS

La música
de Sándor Márai

JORDI LLOVET

Pilota al pal
RICARD VILAREGUT

EL PAÍS, dijous 13 de novembre de 2008 QUADERN / 5

Tota la veritat sobre
un crim col·lectiu
En un petit poblet hi ha hagut un
assassinat col·lectiu: gairebé to-
thom hi ha participat, excepte en
Brodeck, que ha d’escriure un in-
forme i esbrinar tota la veritat del
cas. La víctima era l’únic estran-
ger, no tenia nom conegut, però
per en Brodeck era l’Altre, perquè
el veia tan diferent de la resta com ell mateix. Una
commovedora història, barreja de novel·la policial i
sociològica ( premi Goncourt des Lycéens 2007), on
l’escriptor Philippe Claudel reflexiona sobre l’alteri-
tat i sobre el que mou la humanitat a matar l’altre.

L’informe de Brodeck. Philippe Claudel (Trad. Lo-
urdes Bigorra). La Magrana. 303 pàgines. 18 euros

El passat recent de la
pedagogia catalana
Per entrendre el present de l’educa-
ció a Catalunya i debatre els reptes
de futur és útil buscar-ne la clau
en el passat. L’historiador Ferran
Aisa repassa en aquest assaig les
característiques de les escoles lai-

ques, l’escola Moderna, l’escola dels ateneus, l’esco-
la neutra i la racionalista, així com les escoles que
basaven el seu projecte pedagògic en el component
catalanista. També analitza les iniciatives dels grans
pedagogs catalans, com Francesc Ferrer i Guàrdia,
Alexandre Galí o Rosa Sensat.

Mestres, renovació i avantguarda pedagògica a
Catalunya. Ferran Aisa. Edicions de 1984. 238 pàgi-
nes. 17,50 euros

Templers: les
raons de la seva fi
Quins van ser els motius que
van dur a la detenció dels fra-
res del Temple a l’Europa cris-
tiana (1307) i a iniciar en con-
tra d’ells un llarg procés que
acabaria amb la supressió del
papa Climent V? Josep Maria
Sans, llicenciat en Història Medieval, respon a aques-
ta qüestió i descriu la resistència dels templers a lliu-
rar-se als oficials de Jaume II de Catalunya, així com
les negociacions que van mantenir els ambaixadors
del rei català a Viena, arran de les quals aconseguiren
la creació del nou orde de Montesa al País Valencià.

La fi dels templers catalans. Josep Maria Sans
Travé. Pagès editors. 492 pàgines. 29 euros

El ‘Bestiari’ d’un
mestre del terror
En una edició de luxe, amb sugge-
rents il·lustracions d’Enrique Alcate-
na, Libros del Zorro ofereix al lector
en català una mostra del món pertor-
bador de Howard Phillips Lovecraft,
considerat un dels més prestigiosos

autors de relats de terror sobrenatural del segle XX.
Vint-i-dues criatures inquietants conformen aquest
Bestiari, adreçat tant al públic juvenil com a l’adult.

Bestiari. H.P. Lovecraft. Il·lust. Enrique Alcate-
na. Libros del Zorro Rojo. 66 pàgines. 17,50 euros

Màrqueting polític:
l’art de guanyar
eleccions
Toni Aira
Ed. Trípodos
243 pàgines. 17 euros

L’audàcia
de l’esperança
Barack Obama
Mina
519 pàgines. 25 euros

El desenvolupament
de les noves tecno-
logies ha introduït
sens dubte canvis

prou significatius en el ter-
reny de la retòrica, i més
específicament en el de la
persuasió política. Diver-
sos aspectes que antiga-
ment comptaven poc o
gens, com l’aspecte físic
dels polítics o la comunica-
ció no verbal, ara poden
ser decisius. D’altra ban-
da, també és inherent a la
dinàmica de les noves tecnologies
els valors de la novetat o l’especta-
cularitat. O tampoc convé no
menystenir el fet que cada vegada
més les campanyes electorals han
esdevingut permanents, per molt
que legalment es pretenguin limi-
tar a unes poques setmanes.
Aquests canvis, per alguns, cal va-
lorar-los positivament. Així, po-
sem per cas, hi ha qui assenyala
que el fet que les intervencions dels
polítics a la televisió es vegin simul-
tàniament en indrets molt allu-
nyats evita la temptació populista
de variar el discurs en funció del
lloc geogràfic o el tipus d’oient (el
kairós, que deien els sofistes). Però
també hi ha qui valora els canvis
negativament i, per exemple, afir-
ma que cada vegada és més difícil
distingir entre un polític que dema-
na que el votin i un producte co-
mercial.

De tot el que té a veure amb
aquestes qüestions tracta el llibre
de Toni Aira (Barcelona, 1977), i
ho fa de manera àgil i amb profu-
sió de dades, molt actualitzades.
Com que, d’altra banda, ens agra-
di o no, és al món anglosaxó, i
sobretot als EUA, on més s’ha de-
senvolupat el màrqueting polític,
tant en el sentit d’emprar-lo com
de reflexionar-hi, és d’agrair que
Aira hagi col·locat, al final del lli-
bre, un petit glossari de termes
com Bandwagon, emprat per ano-
menar l’efecte que es produeix
quan “alguns votants d’última ho-

ra decideixen donar suport al can-
didat que té més opcions segons la
percepció del públic”, o Underdog,
utilitzat per referir-se a l’efecte con-
trari que suposa que, quan un can-
didat es troba en perill de davalla-
da, “els electors poc mobilitzats
per la seva opció política passen a
una actitud activa en el seu suport
votant-lo”. Potser l’únic que desen-
tona una mica en el llibre és la
discordança entre la tesi de l’autor,
segons la qual no s’ha de confon-

dre propaganda política amb publi-
citat, i l’allau esmentada de dades
que semblen apuntar en sentit opo-
sat. Però la feliç coincidència de la
publicació del llibre d’Obama pot-
ser és un dels millors arguments a
favor de la tesi d’Aira. Un llibre on
no hi manquen les argumentaci-
ons consistents, i de més de cinc-
centes pàgines (sense
il·lustracions!), sembla allunyar la
possibilitat que el seu autor sigui
confós amb una rentadora o una
crema hidratant. Els capítols estan
organitzats temàticament (‘Repu-
blicans i demòcrates’, ‘Els valors’,
‘La raça’...), i hi ha dos eixos ideo-

lògics que travessen el text transver-
salment. El primer és més obvi i
previsible, com és el del distancia-
ment dels postulats dels neocons, i
el segon, que apareix més esporàdi-
cament, però que també és més su-
cós, és el de la valoració de la políti-
ca desenvolupada per l’administra-
ció Clinton, al descrèdit de la qual
Obama afirma que també hi van
contribuir “els defectes personals”
del president.

Sens dubte hi ha la temptació
de desautoritzar d’entrada Obama
tot dient que és sospitós que hagi
rebut el suport econòmic de gent
amb molts diners, que el simple fet
que no tingui cap episodi biogràfic
realment tèrbol li treu complexitat
humana, o que el seu discurs conci-
liador és un efecte de l’11-S (ja se
sap que quan el vaixell trontolla
tendim a col·locar-nos al centre de
l’embarcació). Però si hom es pren
la molèstia de llegir el seu llibre,
també hi trobarà un defensor apas-
sionat de la cosa pública i —el que
potser és el seu tret distintiu— una
crítica de la temptació del victimis-
me i el derrotisme. Una crítica que,
encara que d’entrada Obama la di-
rigeix només a les minories racials
dels EUA, també es podria fer ex-
tensiva a una Europa que al·ludeix
al pes feixuc de la Història per justi-
ficar el seu ensopiment i la seva
inactivitat, com d’altres recorren al
suposat handicap insuperable del
color de la pell o les condicions
socials.

Obama i el màrqueting
PERE SABORIT
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L’altre vespre, tot llegint Carner —plaer que no em
refuso—, vaig topar-me, en un poemet de “Lluna-
ri”, amb un vers que em va provocar una espiral de
reflexions. El poema es titula ‘Tots Sants’ i fins a la

seva aparició a Poesia (1957), segons Manent, era inèdit. I
tot i que en Carner mai no se sap, el poema té tota la pinta
d’haver estat escrit poc abans. Vull dir que podria ser que
fos dels anys cinquanta o dels últims quaranta. És un
poema de tres estrofes de quatre versos. I el quart vers de
la segona estrofa diu: “grinyolen els penells”. En l’am-
bient desolat del poema, el vers afegeix una nota sinistra a
les branques que es queixen, als caminals tristos, al vent
que escampa cendres de la primavera passada. És un
poema tardoral, com el títol anuncia. Un petit poema
preciós, com tants d’altres de Carner. I la cosa no passaria
d’aquí si no fos que aquest vers que he citat és exactament
el vers final d’un poema de Hölderlin, el multitraduït

‘Meitat de la vida’. Que jo sàpiga, Carner no llegia ale-
many. Però això no és obstacle per poder llegir aquest
poema, perquè tothom que tradueix Hölderlin el tra-
dueix. Carles Riba el va traduir, però no va ser a través de
la traducció de Riba que Carner el va conèixer, perquè, en
traduir aquest vers, Riba s’equivoca. Riba el tradueix per
“cruixen les banderes”. Explica Gabriel Ferrater, al prefa-
ci de l’edició de les traduccions de Hölderlin de Riba, que
el vers final, en alemany, hauria de dir una cosa així com
ara “grinyolen els penells”, perquè la paraula Fahne, la

darrera del poema, que en alemany vol dir bandera —i
d’aquí la traducció de Riba i la de Cernuda i la de molts
altres—, en el dialecte de Suàbia es fa servir per dir
“penell”. Reducció de Windfahne, bandera del vent, que
és com es diu penell en alemany. El problema, segons
Ferrater, és el verb alemany klirren, que s’aplica bàsica-
ment a un soroll metàl·lic. I, és clar, com que les banderes
són de roba, si volem traduir Fahne per “bandera” hem de
posar un verb més o menys adient a les banderes. Riba
opta per “cruixir”, cosa estranya, és clar. En tot cas serien
els pals de les banderes els que cruixirien. Cernuda opta
per restallar, que li dóna una imatge magnífica, però de
cap manera adequada al sentit del poema.

D’on va treure Carner aquest vers? Serà un misteri
fins que algú no trobi en algun paper alguna referència.
Fins que no sapiguem si entre els llibres de Carner n’hi
havia algun d’Albert Béguin, cosa del tot probable. Va ser
Béguin, gran estudiós de Hölderlin i traductor del poeta,
qui, sempre segons Ferrater, va fer adonar a Riba del seu
error. I suposo que a la darrera edició de les traduccions
de Hölderlin de Cernuda, feta per Jenaro Talens, que
canvia aquell restallan las banderas per un chirrían las
veletas, l’esmena ve de la mateixa font.

I potser tot això és fer volar coloms i Carner, simple-
ment, va treure aquest vers del mateix lloc d’on treia tots
els altres: de la seva inspiració exacta, precisa, sempre
pertinent...

COLLS I PUNYS

Penells
NARCÍS COMADIRA

LA REBOTIGA

Seguidors de Barack Obama mostren, durant la campanya electoral, cartells de suport
a l’avui president electe dels EE UU i un exemplar del seu llibre.

“El lector trobarà en
el llibre d’Obama una
crítica de la temptació
del victimisme”
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