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De propostes recents per-
què Catalunya es deixi de
mirar el melic en podem
trobar a La vocació de mo-

dernitat de Barcelona, de Joan Ra-
mon Resina, o bé a El malestar en
la cultura catalana, de Josep-An-
ton Fernàndez. Els estudiosos es
presenten a l’arena armats amb
teories i lectures per obrir un debat
on sospesen obres literàries, deci-
sions polítiques i també la compli-
cada gestió del patrimoni dels sím-
bols i els mites. El més important
és, però, que Catalunya hi és obser-
vada com a part dels processos
que afecten tot el món.

Carme Riera (Palma, 1948) pren
partida en aquest debat amb una
obra de ficció. Però, per si la immu-
nitat de la poesia no fóra prou segu-
ra, es construeix un marc reforçat
que l’ha de protegir de tota respon-
sabilitat. Amb els ulls americans pre-
tén no ser més que la transcripció
d’un manuscrit que li ha arribat ca-
sualment. Allò que diu l’amic d’un
amic, fins i tot en la retòrica més
quotidiana i barroera, serveix com
a amagatall per dir opinions que

costaria pronunciar a la cara.
Amb un simulacre de novel·la,

l’autora usurpa la posició de l’art
que se situa més enllà de tota ideolo-
gia. Riera utilitza el prestigi guanyat
amb novel·les com Dins el darrer
blau (1994) i La meitat de l’ànima
(2004) per incidir en qüestions de la
vida col·lectiva. La pregunta que es
planteja, però, no és pas com Cata-
lunya és vista des de fora. Riera, tal
com ja va començar a fer amb L’es-
tiu de l’anglès (2006), explica la seva
pròpia experiència de confrontació
amb un entorn estranger.

“Tres mesos no són suficients per
oferir una visió definitiva de Barcelo-
na”, diu la narradora en presentar el
suposat autor d’aquests apunts.
Però tampoc ho són per conèixer
Amèrica. Els americans del llibre
porten la ingenuïtat com a marca de
fàbrica. La seva visió de Nova York
no és la de La campana de vidre de
Sylvia Plath, que mostra els racons
que s’obren al visitant potser només
en un primer contacte.

Encara que el protagonista sigui
“ros, d’ulls blaus, mandíbula pode-
rosa”, és una criatura perversa que
es ven per posició i diners, aprofi-
tant “la impaciència d’un cercador
d’orgasmes”. Gregor, el protagonis-
ta, és abandonat al Liceu per la seva
amant en l’avantllotja tot nu. Si el

seductor seduït fos realment ameri-
cà, no hauria pas pogut evitar recor-
dar la película Hair i l’escena en què
la noia rica agafa el taxi només en
calcetes. A l’Amèrica de 1968 (i la
resta del món que compartim) ja va
quedar clar no només que alguns
nois porten ungles pintades sinó
que els estats els utilitzen com a
carn de canó si convé. D’això, Riera
no en parla.

Al conte Princesa meva, lletra
d’àngel (1991), Riera va denunciar
la mercantilització dels símbols na-
cionals. La pretensió de l’autora és
recuperar un país net sense aquesta
simonia diària. “Reconèixer i estu-
diar la llengua catalana és a l’abast
de qualsevol erudit americà, fins i
tot d’algun parisenc”, va dir a El
canvi Miquel Bauçà. Per molt que
l’idioma sigui abastable, un estran-
ger no pot mai tenir accés a l’essèn-
cia de la catalanitat.

La nota irònica falla perquè
qualsevol pallasso ha d’assumir que
serà ell la riota. Per fer riure, cal
posar-se el nas vermell i sabates
grosses. En canvi, Riera se’n manté
al marge i per això el seu humor no
és més que escarni. Des d’una posi-
ció còmoda d’algú que no se sol
perdre les estrenes de teatre “si són
bones”, assenyala amb el dit la llet-
jor dels no selectes.

Les biografies de persones importants cauen habitual-
ment en dues menes extremes de parany: adés resulten
una lloança hagiogràfica, adés són tan detallades i ex-
haustives que el lector s’hi avorreix de tantes dades menu-

des com exhibeixen. Kafka no n’ha estat cap excepció: d’una
banda, posseïm la tan precoç biografia de Max Brod, el seu
gran amic de Praga, que el converteix en un profeta, per no dir
un sant de la comunitat judaica; d’altra banda, la immensa
biografia de Reiner Stach que, tot i ser molt bona, entra en
detalls excessius, balders i tot. A l’entremig, disposem d’una
cinquantena de biografies de l’escriptor en llengua alemanya del
regne de Bohèmia, les unes més bones que les altres. Entre totes
les que s’han escrit, sempre destacarà la de Klaus Wagenbach,
publicada per Alianza Editorial, difícil de trobar, ara reeditada
en forma de preàmbul a les Obres Completes de Franz Kafka
editades per Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores.

Però res no és més atractiu, per posseir informació vària
de la vida d’un escriptor, que aquests reculls —que es publi-
quen des de fa cosa de cent anys— d’impressions personals i
memòria dels més diversos aspectes de la vida i l’obra d’un
autor. El gènere degué posar-se de moda per influència del
periodisme de camp; per això, en aquest sentit, no tenim
aquest tipus de digressions biogràfiques sobre un Balzac o un
Stendhal, per posar dos exemples, però sí que en tenim de
Flaubert, quan el periodisme ja era punyent i viu, entre altres
autors de la segona meitat del segle dinovè. És bell que amb
Kafka es fes el mateix que es va fer amb aquest mestre seu en
qüestió d’estil: s’agafa una vintena d’amics, coneguts i saludats
de l’autor, se’ls demana que redactin tres o quatre fulls amb els
records que els n’han quedat, i de tot això, prèvia correcció
sintàctica —perquè les minyones mai no han estat obligades a
escriure com Chateaubriand—, en surt un tipus de llibre d’allò
més agradable per fer-se una idea de patent de l’altura —fins i
tot de l’alçada— d’un personatge famós.

Així va fer-ho ja fa uns quants anys Hans-Gerd Koch,
que va entrevistar-se amb tots els amics i familiars de Kafka

que van sobreviure a
l’holocaust, i en va
treure manifestacions
més o menys pròximes
al Kafka de carn i ossos
que en donen una imat-
ge deliciosa, inexacta
de vegades, equivoca-
des d’altres, però sem-
pre de primera mà:

Cuando Kafka vino hacia mí..., Barcelona, Acantilado, 2009.
Així, per cas, en aquest llibre hi desfilen les impressions, més
que les opinions, de Frantisek Basik, que va treballar d’apre-
nent a la merceria del pare de Kafka; Dora Diamant, que va
viure a Berlín amb Kafka els darrers mesos de vida d’aquest i el
va plorar sense consol al cementiri de Straschnitz (Praga);
Friedrich Feigl, company d’Institut de Kafka; Olga Stüdl, pro-
pietària de la pensió del mateix nom, a Schelesen, la filla de la
qual vaig conèixer, sense que em volgués explicar res de res dels
records de la seva mare per por de les autoritats pro-soviètiques
de la Txecoslovàquia de 1972; Alois Gütling, company de feina
de Kafka a la Companyia d’Assegurances per als Accidents de
Treball; Ludwig Hardt, un dels grans recitadors de l’època, que
va ser el primer a llegir en públic, a Praga, textos de Kafka;
Gustav Janouch, fill d’un col·lega de l’autor que l’acompanya-
va de la feina fins a casa els últims anys que va estar-hi actiu;
Milena Jesenskà, amant i traductora al txec de l’escriptor,
morta durant l’holocaust; Georg Langer, que va ser professor
d’hebreu clàssic de Kafka cap als seus últims anys; Anna Pouza-
rová, minyona a ca’ls Kafka i iniciadora d’aquest en els secrets
i les tècniques del sexe —sempre s’havia fet així, fins que les
noies benestants van perdre els prejudicis—; Friedrich Thieber-
ger, que va ensenyar hebreu modern a Kafka, i sosté, cosa
improbable, que l’autor tenia amb ell converses en aquesta
llengua; o Kurt Wolff, l’editor alemany responsable de la publi-
cació dels set reculls de contes que l’autor va publicar en vida,
aquell al qual Kafka va dir, en una ocasió, havent-li passat un
mecanoscrit, que més que veure el llibre estampat, allò que li
importava era que l’editor li retornés l’original, per si s’esbarria-
va.

No es tracta d’una biografia stricto sensu ni d’un estudi
crític, però el lector no trobarà a les llibreries cap llibre més
adequat que aquest per fer-se una idea de tot el que les biogra-
fies ad usum no solen portar mai: l’alçada de Kafka (1,82 m.),
el color dels ulls, la veu de baríton, cruixent com les fulles
trepitjades de tardor; el somriure seductor; una cortesia tan
“xinesa” com la de Walter Benjamin; unes ganes boges de viure
en una capital solvent, com llavors ho era Berlín; la seva escas-
sa oïda per la música, o els seus hàbits alimentaris: coses petites
segons com es miri, però les més grans i definitòries per arribar
a la conclusió que Kafka no era cap escarabat piloter, sinó un
home virtuós, discret, estudiós, grafòman, generós amb to-
thom, cortès amb les nòvies, insomne, nudista, vegetarià i amic
dels seus amics. En suma: una lectura deliciosa i justa amb la
“persona humana” de Franz Kafka.

SIMONA SKRABEC

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Minúcies
de Kafka

JORDI LLOVET

Reality show

Barack Obama, president dels Estats Units, passeja per South Lawn. / AFP

es You can. Buscant
el candidat perfecte / A la
campa-nya d’Obama
Jordi Segarra i Àlex Terés
Jordi Pérez Colomé

ngle Editorial / Niberta

148 pàgines / 175 pàgines
17 euros / 12,90 euros

El fenomen Obama ha acom-
plert la regla d’or dels Ins-
tant Book: davant d’un es-
deveniment mediàtic, encar-

regar un llibre que l’expliqui amb
algun valor afegit que el diferenciï
d’altres productes informatius
(ràdio, tele, diaris). Dit i fet: un
parell de llibres volen explicar el
perquè del terratrèmol Obama, no
per conegut menys merescut
d’anàlisis en profunditat, si bé no
és el cas dels llibres en qüestió.

El primer és firmat pels assessors
Jordi Segarra (Andorra la Vella,
1979) i Àlex Terés (Lleida, 1971),
contractats pel mateix Partit Demò-
crata i per tant partíceps del procés
electoral. A Yes You Can. Buscant el
candidat perfecte, a partir de l’exem-
ple de la recent campanya america-
na, se’ns mostra una guia per a qual-

sevol que vulgui presentar-se a unes
eleccions, siguin d’alcalde o presi-
dent d’associació veïnal. Sota l’aprio-
risme de la importància de la comu-
nicació política com a eina fonamen-
tal, se’ns ofereix tot un mostrari d’es-
tratègies, actituds, idees clau i eines
de tot tipus per guanyar unes elecci-
ons al segle XXI. Amb un estil més
propi d’un manual d’autoajuda, els
autors repeteixen els conceptes clau
que volen transmetre (diners, segure-
tat, eficàcia, noves tecnologies), fet
que provoca una sensació de déjà vu
constant, empallegós fins i tot. Tam-
bé expliquen les claus per aconse-
guir, utilitzant les regles i els valors
d’una societat com la que tenim,
una estratègia guanyadora i un can-
didat immaculat. Malgrat que es des-
marquin del màrqueting polític per
redundant, el plantejament és d’una
mercadotècnia que s’escapa de qual-
sevol voluntat d’assaig. I no és que
no expliquin la construcció del can-
didat Obama de manera acurada, ni
que facin saber els fonaments teòrics
a l’hora de plantejar una campanya
electoral, que de fet es limiten a acon-
seguir que la gent voti “el producte”;
el problema és que no saps si estàs
davant de l’anàlisi del fenomen o

d’un fullet propagandístic de la seva
consultora.

Amb un objectiu semblant
—explicar el fenomen aportant al-
gun valor afegit— és A la campanya
d’Obama, del periodista Jordi Pérez.
Aquí la visió és del tot empírica: se-
guiment de la campanya des de
baix, com a observador i fins com a
voluntari de la campanya. L’autor
es va passejar, llibreta en mà, per
tres estats (Virgínia, Ohio, Pennsilvà-
nia) per veure in situ l’organització
de voluntariat que, s’entreveu del
text, ha fet guanyar Obama. Fa qua-
tre anys, Kerry va dirigir la seva cam-
panya com una ONG. Aquesta vega-
da, Obama la dirigeix com una em-
presa. Aquest és un dels moltíssims
comentaris de voluntaris recollits
per l’autor, la majoria prescindibles
o ja vistos en les mil cròniques perio-
dístiques, deixant el valor afegit dels
Instant Book per a millor ocasió.
Ambdós llibres fan una aproxima-
ció superficial al perquè del feno-
men Obama i a la seva capacitat
d’enlluernar els més desafavorits. De
fet, en una recent pintada en un bar-
ri marginalitzat es podia llegir:
“Prou de realitats, volem promeses”.
Potser d’aquí plora la criatura.

A la superfície d’Obama
RICARD VILAREGUT

“El millor llibre per
conèixer la personalitat

de Kafka”
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El ‘benigne’ Léon Degrell,
paradigma del feixista
“Si tingués un fill, m’agradaria que fos
com Degrelle”, va dir Adolf Hitler so-
bre el feixista belga Léon Degrelle. En-
cisat pel règim nazi, va crear la Legió
Valona, adscrita a les Waffen-SS. Des-
prés, el règim franquista el va refugiar fins a la fi dels
seus dies, el 1994. Aquest sinistre personatge és el que
Jonathan Littell va disseccionar per aproximar-se a
l’essència de la personalitat feixista. Fotografies i estu-
dis li serveixen per girbar aquest opuscle, d’on va
sortir el protagonista de la seva novel·la Les benignes.

El sec i l’humit. J. Littell. Trad.: P. J. Hernàndez i
J. Fontcuberta. Quaderns Crema. 140 pàg. 17 euros

Imatges de la literària
memòria de Grass
Els vuit fills, al voltant de la taula fami-
liar, opinen sobre episodis de la vida de
casa, una mena de veu en off de la curio-
sa càmera fotogràfica que, potser per-
què va quedar afectada pels bombarde-

jos de la Segona Guerra Mundial, pot mostrar tant
imatges del passat com del futur. Sota aquesta propos-
ta literària, el Nobel Günter Grass presenta la segona
entrega de les seves memòries, que amb tanta polèmica
per desvelar el seu passat a les SS, encetà a Tot pelant
la ceba. Aquí crida l’atenció la duresa amb què l’autor
—Günter, papi, el vell..., com li diuen els fills— es
descriu com “un pare incapaç”. Memòria i culpa.

La caixa dels desitjos. Günter Grass. Trad.: P. Estel-
rich. Edicions 62. 205 pàg. 21,50 euros

La guerra civil al Pallars
darrere d’una fotografia
Sensació de la Fira del Llibre de
Frankfurt de fa dos anys quan la litera-
tura catalana va ser-ne la convidada,
Les veus del Pamano és una de les mi-
llors novel·les de Jaume Cabré. I això
és dir molt d’un autor en la bibliogra-
fia del qual consten obres com La teranyina i Senyo-
ria, entre d’altres. Ara hi ha la possibilitat de gaudir
en format econòmic d’aquest reguitzell de misèries i
heroïcitats a un poble del Pirineu pallarès que fa
reaparèixer en forma de record la vida de la gent de la
zona a partir de la innocent fotografia que Tina, una
mestra d’una escola de Sort, pren d’un vell edifici
escolar a punt de ser enderrocat.

Les veus del Pamano. Jaume Cabré. La butxaca.
622 pàgines. 12 euros

La mort que va caure
del cel a Tarragona
Les dades de la incursió, l’hora de l’atac,
els aparells (els Savoia S-81, els Junkers
52, hidroavions Heinkel), el nombre de
bombes, les víctimes i els ferits amb cog-
noms, edats i domicilis, els edificis afectats

i l’import de les destrosses, els llocs on la gent va ser
enterrada... són els continguts dels informes que, en 44
folis, va fer el periodista Lluís de Salvador dels bombar-
dejos sobre Tarragona entre 1937 i 1939. Una exhausti-
vitat que hagués estat superior si els militars francesos
de Voló no li haguessin perdut l’informe. De Salvador
els va gairebé reconstruir. Esfereïdor l’atac del 19 de
març de 1938: 16 morts i 40 edificis malmesos.

Quan la mort venia del cel. Lluís de Salvador i
Andrés. Cossetània. 296 pàgines. 12 euros.

Una educació francesa
Joan-Daniel Bezsonoff
L’Avenç
159 pàgines. 17 euros

André Malraux va escriure
que “l’art és un anti-des-
tí”. Des d’aquesta pers-
pectiva, moltes grans

obres literàries (L’Odissea, Els
quaderns de Malte, L’educació sen-
timental, A la recerca del temps
perdut, Les dones i els dies...) ex-
pressen la necessitat atàvica de
consignar les nostres ruptures vi-
tals, les íntimes escissions d’un
mateix. La memòria autobiogràfi-
ca, “registre del dolor” en parau-
les de Juan Benet, exalta les per-
plexitats d’una existència que,
com totes les existències, en els
seus inicis no s’havia concebut
com a objecte literari sinó com a
esclat vital. “Més m’estimo ser ho-
me que ser home de lletres”, excla-
ma Carles Riba. “He cometido el
peor de los pecados/ que un hom-
bre puede cometer. No he sido
feliz (...)/ Mis padres me engendra-
ron para el juego/ arriesgado y
hermoso de la vida (...)/ Los de-
fraudé. No fui feliz (...)/ Mi men-
te/ se aplicó a las simétricas por-
fías/ del arte, que entreteje nade-
rías”, escriu Borges poc després
de la mort de sa mare.

Una educació francesa és un lli-
bre molt important per diversos
motius però, sobretot, per aquesta
tríada de valors: per la seva força
literària, vital i històrica. Amb
aquesta crònica d’infantesa i joven-
tut, Joan-Daniel Bezsonoff (Per-
pinyà, 1963) ratifica un gran vigor

literari centrat, tal com es mostra-
va a Les amnèsies de Déu (2005) i
Els taxistes del tsar (2007), a fon-
dre en un mateix magma la his-
tòria col·lectiva amb els intricats
arabescos de la individualitat.

L’embrió d’aquest llibre de me-
mòries es localitza en la sagacitat
de Josep Maria Muñoz, director
de L’Avenç, descobridor del filó
d’una obra que ja preexistia en
totes les potències de la singladu-
ra vital i literària de l’autor. La
majoria dels capítols que integren
l’obra van ser publicats a
L’Avenç. I ara són editats en un
llibre que, sumat als dos títols an-
teriors (Pinyols d’aubercoc, d’Emi-
li Manzano i Ellis Island, de Geor-
ges Perec), perfila un catàleg iden-
tificador de la sensibilitat i quali-
tat literàries que defensa aquesta
col·lecció editorial. Ordenats de
manera conceptual, els diversos
capítols del llibre permeten resse-
guir el periple vital i formatiu de
l’autor. I cada apartat, equilibrant
el relat objectiu amb la singulari-
tat dels avatars personals, obre
vastos espais interiors de la me-
mòria de Bezsonoff. Així, es con-
signen els múltiples llocs on ha
viscut l’autor: Briançon, Canes,
Breisach am Rhein, Massy, Nils...
I l’escriptura s’impregna de proso-
popeies que transfiguren la reali-
tat física dels llocs en una apropia-
ció ja vital, desplegada a través
d’un exuberant joc de superposi-
cions entre passat i present. El lec-
tor (re)descobreix una època en
què “el cinema feia somniar”, “els
gendarmes us demanaven la docu-
mentació amb la veu de Fernan-

del”, “els cotxes tenien llums gro-
cs”, “tots els catalans [de la Cata-
lunya del Nord] parlaven català” i
a les benzineres es venia l’obra
Cartes del molí estant. El relat del
pas del temps troba les seves clep-
sidres: el permanent estat de litera-
tura en què viu l’autor, les seves
escoles d’infantesa i joventut, els
seus estudis, els companys, els
jocs, el divorci dels pares, l’apre-
nentatge del català amb els seus
avis materns —en un acte de
rebel·lió contra la voluntat del
pare—, la relació de l’autor amb
els diferents idiomes que estudia,
amb el cinema, la filosofia, la polí-
tica, la religió, el Tour, la música,
els paisatges, les dones... Però Una
educació francesa no es culmina
en l’enumeració dels atributs d’un
jo disgregat o merament cronolò-
gic sinó que, d’una banda, s’eleva
permetent atènyer la realitat de
molts catalans de la Catalunya
Nord, allunyats dels altres cata-
lans per una frontera doblement
inexpugnable: el desconeixement.
I, de l’altra, i aquesta és la gran
conquesta narrativa del llibre, re-
vela la naturalesa canviant del pas-
sat, sempre tan sensible a tots els
moviments del present. Massy
(l’Ítaca de Bezsonoff) és una
d’aquestes ciutats invisibles que
van mutant segons les vicissituds
de qui l’estima. Massy, emblema
de la memòria, més que un destí
desitjat, és un destí ja inevitable, la
construcció d’un record bell però
sever, afaiçonat per la naturalesa
irreversible del temps i de la vida.
Una obra memorable sobre la
construcció de la memòria.
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Quan un festival com el World Voices o un congrés o
un simposi qualsevol tenen lloc en una gran ciutat
plena de temptacions de tota mena, aquesta ciutat
no para mai de cridar-te. Sí, Nova York era allà fora
i em cridava. Feia deu anys que no hi havia estat i

tenia ganes de retrobar-la, de veure com havia canviat. La
veritat és que la vaig trobar més vella i més bruta. Havien
passat moltes coses, és clar. Havien caigut les torres bessones
i ara la crisi planava amb un pes inesperat sobre la vella
ferida. Obres, carrers aixecats, fum, i un trànsit confús, soro-
llós i intens. Tot el que fa deu anys em va semblar joventut i
tensió ara ho veia marcat per les xacres de l’edat. Les autopis-
tes d’accés a Manhattan des de Newark, el cinturó que volta
la part alta de l’illa, els ponts, em mostraven el seu formigó
fatigat i els seus ferros repintats innumerables vegades. Aque-
ll esclat elèctric com de música de Gershwin que em va

excitar tant fa deu anys només es manifestava en l’agulla una
mica quirúrgica del Chrysler. L’Empire State em semblava
feixuc i matusser. Fins i tot el Seagram Building, l’obra
mestra de Mies van der Rohe se m’apareixia carregada de
vibracions funeràries. I l’Oyster Bar de la Grand Central
Station brutejava sota les voltes catalanes de ceràmica vidria-
da de Guastavino. Fins i tot Smith & Wolensky, catedral de
les hamburgueses, s’havia trivialitzat i turistitzat.

Era realment així? O era jo que havia envellit en aquells
deu anys?

Vaig anar al Moma, al nou Moma, per veure les coses

noves de la ciutat i he de dir que si bé el nou edifici em va
agradar per la seva senzillesa i falta de voluntat d’espectacle,
per la seva servicialitat a la funció, per la claredat de la seva
concepció i la discreció dels seus materials, vaig trobar a
faltar aquell vell Moma, tan ple de l’esperit dels temps glorio-
sos de la modernitat de quan es va fundar. Allò s’havia
esbravat i aquell magnífic edifici nou ara era un museu més
en les rutes turístiques de la cultura obligatòria.

I l’ampliació de Renzo Piano de la Morgan Library,
exemplar en la seva contenció i delicadesa, s’havia menjat el
vell jardí entranyable que unia els tres edificis dels Morgan, i
donava al conjunt un no-sé-què detestable de museu mo-
dern.

La llibreria The Last Word, prop de la Columbia Univer-
sity, ja no existia. La llibreria de vell del carrer 47, on pesca-
ven els homes savis, com deia un vell rètol, havia donat pas a
una joieria més del carrer. Per sort, el lobby de l’hotel Algon-
quin estava igual. Els sofàs i els cambrers eren els mateixos i
els lavabos feien la mateixa olor de sabó d’ametlles amar-
gues. Els còctels eren iguals i mentre em consolava de tanta
pèrdua amb un pertinent manhattan, el gat de Dorothy
Parker es passejava arrogant i indolent sobre la moqueta.

I, és clar, el kouros del Metropolitan continuava al seu
lloc, etern en aquell seu marbre rosat, amb els cabells trenats
tan elegants i la cinta del cap i la del coll i la nuesa lluminosa
del seu cos inoblidable.

La construcció de la memòria
LLUÍS MUNTADA

COLL I PUNYS

Epíleg
NARCÍS COMADIRA
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Barri gitano de Perpinyà (França). / PERE DURAN
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