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33 El crític i professor Joan Triadú ha escrit la seva autobiografia a Memòries d’un segle d’or.
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E n lloc segur és l’última no-
vel.la que va escriure l’es-
criptor nord-americà Wa-

llace Stegner (Lake Mills, Iowa,
1903 - Santa Fe, Nou Mèxic,
1993). A frec dels 80 anys, conso-
lidat com a novel.lista, va assu-
mir un repte que el pas del
temps ha revalorat: es-
criure una novel.la
protagonitzada per és-
sers amables i bonda-
dosos, que exclogués
la violència, la promis-
cuïtat, els paradisos ar-
tificials, l’odi, fins i tot
la velocitat, la infideli-
tat, la lletjor. Sense
tots aquests recursos,
que tan sovint servei-
xen per amagar la po-
ca traça d’un escriptor,
Stegner aconsegueix
capturar el lector. Els
seus ingredients són
vells, però efectius:
l’art i la humanitat.

Les dues parelles
que protagonitzen la
novel.la En lloc segur
comparteixen una joventut
plàcida i venturosa . Tenen
orígens i caràcters diferents,
però els uneix l’honestedat, la
brillantor i l’ambició entesa com
a perseverança. Una de les dues
parelles, però, haurà de viure mi-
nada per la malaltia. Davant les

adversitats, els caràcters s’enfortei-
xen.

Passats els anys, l’altra parella
també coneixerà la decadència físi-
ca, i igualment sabrà mantenir els
sentiments en un lloc segur. Cal
precisar que aquesta novel.la, prolo-
gada per l’escriptor asturià Ricardo

Menéndez Salmón, no
és el fulletó ingenu
q u e p o t s u g g e r i r
aquest resum, sinó
una obra de madure-
sa, escrita per algú que
ha après del que ha
viscut i també del que
ha llegit.

Els diàlegs són bri-
llants, les escenes es-
tan construïdes amb
meticulositat amoro-
sa, i els salts i les tran-
sicions resulten natu-
rals i eficaços. Stegner
no eludeix la transcen-
dència ni recorre a l’el-
lipsi quan ha de mos-
trar situacions difícils.
El resultat és un retrat
de l’amor i l’amistat

que commou sense embafar.
Tant de bo es publiquessin més

novel.les d’autors septagenaris que
il.luminessin els lectors amb una
petita part del que saben.

L’
escena la descriu Albert
Manent (Premià de Dalt,
1930) en un dels capítols
inicials de La represa. Era

un adolescent despert que estudiava
batxillerat, componia versos de lle-
tra carneriana i esperit lorquià, i es-
tava atent a les converses que el seu
pare –el poeta Marià Manent– man-
tenia amb homes de lletres d’abans
del desastre. Una tarda de 1946, per
primera vegada, va veure al pis fami-
liar del carrer Craywinckel, a Barce-
lona, un jove humil de «posat greu»,
reconegut ja com una de les comp-
tadíssimes esperances dels resistents
del catalanisme cultural que sobre-
vivien a les catacumbes. Es tractava
de Joan Triadú (Ribes de Freser,
1921), literat i professor pluriem-
pleat, decidit per convicció moral a
portar una doble vida: una de públi-
ca com a do-
cent, una altra
de clandestina
com a activis-
ta. Va ser un
dels seus «ger-
mans grans».
Ara, al cap de
60 anys, Tria-
dú i Manent
redescobrei-
xen a les seves
r e s p e c t i v e s
m e m ò r i e s
–Memòries d’un
segle d’or i La re-
presa– com es
va aconseguir

que aquella llengua i cultura ame-
naçades no s’enfonsessin amb el ge-
nocidi franquista. Va ser, com desen-
volupa Triadú, l’altra Renaixença.

El relat de Manent recorre un
període breu, de 1946 a 1956, però
és molt espès com a crònica detalla-
da de la precària supervivència del
catalanisme. Un cop es va assumir
que la derrota de l’Eix no implicaria
la caiguda del dictador, els comptats
actors de la cultura catalana de l’in-
terior van apostar per anar eixam-
plant les minúscules bretxes que el
franquisme ignorava o perseguia. El
Manent universitari, literat i activis-
ta, estava ficat en gairebé totes les
iniciatives: antologies de joves poe-
tes, il.lusionades revistes d’estu-
diants, suport als comandos de Pere
Figuera que feien pintades o penja-
ven senyeres, contactes amb in-

tel.lectuals es-
panyols... En-
cara que per
modèstia pre-
fereixi dissol-
d r e ’ s e n u n
paisatge pin-
tat amb ele -
gant pinzell,
del text i dels
s u c u l e n t s
apèndixs se
n’acaba perfi-
lant un auto-
retrat precís:
e l d ’un jove
entestat a pu-
jar i baixar es-

cales (les de Carles Riba o Jaume Vi-
cens Vives) per refer un teixit pa-
triòtic esqueixat. Sense figures com
Manent, enllaç del millor ahir amb
el present, no seríem qui som.

Igual que sense Joan Triadú. Si
Manent va ser alfil del segon equip
que es va proposar «salvar-nos els
mots», Triadú va ser torre del pri-
mer. Aquest crític i professor, que ja
ho havia estat durant la guerra (ho
explica en el notable Dies de memòria)
i ho ha estat durant dècades, ha es-
crit una autobiografia d’estructura
invertebrada, situat en la posició
d’independència moral on sempre
s’ha ubicat. «Jo no era, no vaig ser
mai, un intel.lectual pur, ni neutre.
La meva fe en Catalunya és traduïa
en rigor crític». La seva tesi és que el
segle XX ha estat un segle d’or de la
cultura catalana, en què tant ha
comptat l’aportació de la cultura po-
pular (el paradigma seria Josep Ma-
ria Folch i Torres) com la de la més
distingida (exemplificada per l’Insti-
tut d’Estudis Catalans).

Més que les pàgines sobre escrip-
tors i història intel.lectuals, massa
sintètiques, les millors del llibre són
aquelles en què Triadú arrisca una
confessió de la seva intimitat fami-
liar, amorosa i religiosa. El capítol
Entre la mort i la vida, relat de la seva
agònica tuberculosi, és una descrip-
ció vivíssima d’una trista postguerra
patida com una nit interminable.

E ls éssers humans estan
acostumats a guerres en
imatges, conflictes bèl.lics

que es plasmen en cares cobertes
de llàgrimes, cadàvers plens de
sang i declaracions institucionals.
Però als televisors duren uns
quants segons, i les lle-
tres i les fotografies
dels diaris caduquen a
cada instant.

La silla de Elías (2006),
segona novel.la d’Igor
Stiks (Sarajevo, 1977) i
mereixedora del pre-
mi Gjalki a la millor
obra de ficció de l’any a
Croàcia, posa en escena
el setge perpetrat per
les milícies sèrbies que
va patir la seva ciutat
natal, però sobretot de-
talla les històries més
íntimes i quotidianes
de la gent que el van
viure, una possibilitat
que potser només pot oferir la li-
teratura.

Richard Richter, un prestigiós
escriptor austríac establert a
París, decideix tornar a Viena des-
prés de 20 anys d’absència. A la
casa on va passar la infància, dar-
rere d’un envà, troba una vella
carta del 1941, escrita per la seva
mare, ja difunta, que li revela que

el seu autèntic pare és en realitat un
jueu i comunista de Sarajevo. Acos-
tumat a alimenta-se de relats d’al-
tres, de cop i volta es convertirà en
el protagonista de la seva última
obra, en la qual relata el seu periple
fins a Sarajevo en plena guerra dels

Balcans a la recerca del
seu progenitor.

Allà, disfressat darre-
re d’una màscara de
periodista d’èxit, acon-
seguirà trobar el pare
–que ha viscut tota la
vida enganyat pensant
que havia estat la seva
antiga amant qui l’ha-
via delatat–, també co-
neixerà l’amistat, i un
nou amor, prohibit i
per això mateix tràgic.

Stiks construeix a la
novel.la La silla de Elías
una trama intrigant i
entretinguda, un llibre
que és ple d’al.lusions

literàries, on els sentiments, les
traïcions i els secrets es van entre-
llaçant i dibuixen un quadro no
només d’aquesta guerra recent sinó
també de la segona guerra mundial,
en què retrunyen els sons de totes
les guerres.
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