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OLGA

Merino

L’escriptor està
de tornada dels
dogmes, si és que
mai n’ha abraçat cap

S ón estranys els llibres que
reflexionen sobre l’activi-
tat literària, potser perquè

regirar en la rebotiga de la crea-
ció equival a ensenyar la cuina a
les visites després d’haver cuinat
per a una dotzena de comensals
famolencs. Escriure esgota. Es-
criure embruta. L’ofici, com va
dir Montserrat Roig , només
s’aguanta amb la constància, l’en-
greix dels malucs i la convivència
amb una multitud de dubtes. To-
ta meditació sincera sobre la tas-
ca hauria d’incloure una certa do-
si d’humilitat, de disposició a ex-
posar la nuesa de les pròpies limi-
tacions.

Antonio Muñoz Molina es va
atrevir a fer-ho a Días de diario
(Seix Barral), el dietari que va
mantenir durant el procés de re-
dacció de la seva última novel.la,
El viento de la luna. En un exercici
d’insòlita modèstia, l’autor d’El ji-
nete polaco confessa por, falta
d’inspiració, abatiment, desànim,

fins i tot el pensament mortifi-
cant d’haver quedat com un tonto
davant del mestre Philip Roth
després d’haver-lo entrevistat a
Nova York.

Aquesta mena de striptease,
deia, és una pràctica inusual en
els nostres límits, més proclius a
salvaguardar el sancta santorum
de la literatura darrere de postu-
res autocomplaents. La raresa,
doncs, converteix en un regal lli-
bres com El meu ofici (La Campa-
na), que acaba de publicar un ve-
terà columnista d’aquest diari:
Josep Maria Espinàs.

Als seus 81 anys acabats de
complir –els va fer el 7 d’aquest
mes–, Espinàs està de tornada de
gairebé tots els dogmes, si és que
mai n’ha abraçat cap. Amb 82 lli-
bres publicats i 10.000 articles te-
clejats a la seva Olivetti Studio 46
–tac-tac-tac, un so que el tran-
quil.litza i anima–, Espinàs co-
neix bé el terreny.

Sap que la seva escriptura és
còmoda, planera i regular, i no
aspira a altra cosa. La seva festa
particular, confessa, és seguir es-
crivint amb l’acceptació d’una go-
ta diària de fracàs. I si a sobre
l’autor té la ironia i la cintura su-
ficients per redactar la seva
pròpia necrològica, és per treu-
re’s el barret.

La humilitat, no pas la falsa
modèstia, sol avenir-se amb la
grandesa d’esperit.

Com la de Salvador Espriu,
que no estava segur d’escriure
poesia: «Miri, Espinàs, el que jo
faig són ratlles curtes». H

LLLAdéu al profeta de l’era espacial

L’autor de ‘2001. Una odissea
de l’espai’ mor als 90 anys
b

EL PERIÓDICO
COLOMBO

Arthur C. Clarke
era, amb Asimov,
un dels grans mestres
de la ciència-ficció

L’
escriptor i divulgador
científic britànic Arthur
C. Clarke va morir ahir a
la nit als 90 anys per una

insuficiència respiratòria en un hos-
pital de Colombo, capital de Sri Lan-
ka, on vivia des del 1956, va infor-
mar la seva secretària personal.

Clarke es va convertir en un mite
el 1968 gràcies a 2001. Una odissea de
l’espai, pel.lícula dirigida i produïda
per Stanley Kubrick. Aquell film so-
bre la història de la humanitat
només va aconseguir un Oscar, als
millors efectes especials, però va ob-
tenir més reconeixement amb el pas
dels anys: el d’obra mestra de la
ciència-ficció. El film de Kubrick es-
tava inspirat en El centinela (1951),
novel.la d’Arthur C. Clarke. Cineasta
i escriptor van treballar junts en la
creació de la pel.lícula i un llibre
que explicava moltes claus d’aquella
i es va titular igual que la cinta.

Nascut el 16 de desembre de 1917
a Minehead (Anglaterra), va ser des
de petit un gran aficionat a l’astro-
nomia i el 1949 l’apartament on vi-
via a Londres es va convertir en el

quarter central de la Societat Inter-
planetària Britànica, de la qual va
ser president.

Durant la segona guerra mundial
va prestar servei a la Reial Força
Aèria i va començar a escriure estu-
dis tècnics i obres de ciència-ficció,
que no començaria a publicar fins al

final de la guerra. El 1969, quan era
considerat el principal profeta de
l’era espacial, Clarke es va unir a la
cadena de televisió nord-americana
CBS per narrar amb l’astronauta
Wally Schirra l’arribada de la càpsu-
la Apolo a la Lluna.

A més de ciència-ficció, Arthur C.

Clarke va escriure més de 100 obres
científiques i filosòfiques en què va
intentar determinar el lloc de l’ho-
me a l’Univers. També se’l va conèi-
xer per La fi de la infantesa i Encontre
amb Rama, que van portar els crítics
a comparar-lo amb Isaac Asimov i
Robert Heinlein, els grans mestres
de la ciència-ficció.

L’escriptor, que va patir la síndro-
me postpòlio molts anys, va passar
l’última etapa de la seva vida en una
cadira de rodes. El 2000 va rebre a
Sri Lanka el títol de Cavaller del Reg-
ne Unit, cerimònia que s’havia pos-
tergat dos anys després que el sensa-
cionalista The Sunday Mirror l’acusés
de pederàstia.

REFLEXIONS ALS 90 ANYS / Al desem-
bre, l’autor britànic va bufar l’única
espelma que les autoritats de Sri
Lanka van posar al pastís del seu 90è
aniversari. Clarke ho va celebrar
amb un vídeo a Youtube de nou mi-
nuts, a minut per dècada viscuda,
on llançava visionàries reflexions so-
bre el futur.

«El telèfon mòbil ha revolucionat
la comunicació i ens porta cap a una
comunitat global connectada. Però
compte –advertia Clarke–. La tecno-
logia és necessària, encara que insu-
ficient perquè els humans s’enten-
guin. Per això encara hi ha nombro-
ses disputes i conflictes al món. La
tecnologia no servirà de res sense to-
lerància i compassió».

Clarke esperava que tothom ha-
gués après alguna cosa del segle XX,
«el més cruent de la història». I avisa-
va: «Només quan el món sigui una
família, i no l’entramat de tribus
enemigues que segueix sent avui, ar-
ribarà la globalització real». H

b A més de novel.les,
va publicar unes cent
obres científiques
i filosòfiques

El futur ja no és el que era
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SEMBLANÇA D’UN VISIONARI

Un nen amb telescopi casolà trac-
tant d’elaborar, als anys 20, un cro-
quis de la Lluna. Un jove i brillant
estudiant del qual es mofa la co-
munitat científica als anys 40,
quan s’atreveix a afirmar que l’ho-
me trepitjarà la Lluna l’any 2000.
Arthur C. Clarke va ser sempre vist
com un científic boig fins a l’estre-
na de 2001: una odissea de l’espai,
potser la seva obra menys genuïna.
El 1957, quan acudeix a Barcelona
per participar en el 8è Congrés In-
ternacional d’Astronàutica –coinci-
dint amb el llançament del so-
viètic Sputnik I– és un perfecte des-
conegut per al gran públic, encara
que respectat com a científic.

Escrutar el futur i la relació de

l’home amb altres vides en l’univers
han estat les seves dues grans obses-
sions existencials. En Clarke es con-
citen l’escriptor científic –com-
promès amb la investigació i la di-
vulgació– i l’autor preocupat per la
tècnica narrativa. La Estrella, Las
fuentes del paraíso i Encontre amb Ra-
ma exemplifiquen la seva prosa-fic-
ció afinada, entretinguda i versem-
blant. Sabia del que parlava. Després
de servir en la segona guerra mun-
dial, havia publicat el seu primer ar-
ticle científic, Extra-terrestrial relays,
on va establir les bases dels satèl.lits
artificials en òrbita geoestacionària
(denominada, en honor seu, òrbita
Clarke), una de les seves grans con-
tribucions a la ciència del segle XX.
Així doncs, no només va ser un ex-
traordinari autor de ciència-ficció,
sinó també astròleg, antropòleg,
submarinista, fotògraf i filòsof.

Fins al seu últim sospir, Clarke va

ser sempre un optimista. Però no un
optimista cec. La seva frase «el futur
ja no és el que era», prenyada d’iro-
nia, s’ha convertit ara en emblema
de la lluita contra el canvi climàtic.
«És curiós que per fi se li estigui pres-
tant atenció al futur, ja que pot ser
que no en tinguem un altre», va dir
en una de les seves últimes i sempre
lúcides entrevistes. Preocupat espe-
cialment pel caïnisme de l’ésser
humà, el va patir en la seva pròpia
carn quan un diari sensacionalista
britànic el va acusar de pederàstia i

va vincular la seva residència a Sri
Lanka, on es va establir el 1956, a
aquesta presumpta depravació. El
fet que només es casés una vegada
i el seu matrimoni durés quatre
mesos va servir per alimentar els
rumors. L’Orde de l’Imperi Britànic
que li va ser concedida el 1988 va
servir per silenciar-los.

El to paternalista i humorístic
de la seva narrativa, habitualment
per advertir a la humanitat que
està a les beceroles respecte a hi-
potètiques cultures superiors en al-
tres punts de la galàxia, el va acom-
panyar fins al final. «Encara espero
un senyal d’E.T.», va manifestar el
mes de desembre passsat en un
vídeo divulgat per internet amb
motiu del seu 90è aniversari. Pro-
bablement ja sabia que el dit de
l’extraterrestre de Spielberg li esta-
va trucant. I ell, encantat, s’ha dei-
xat emportar. H

«Encara espero un
senyal d’E.T.», va dir
Clarke en el seu últim
missatge al món via
internet, al desembre
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33 Arthur C. Clarke, en una imatge captada a Colombo el 2001.


