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F a pocs dies que l’Acadèmia Sueca anunciava la concessió del

Premi Nobel de Literatura a Annie Ernaux, i les xarxes

socials s’omplien tant d’ovacions com de comentaris capciosos cap a la

seva obra, afortunadament més abundants els primers, tot i que els

segons incidien en, precisament, el fet que fa que aquest premi tingui

una importància majúscula: l’escriptura de l’autobiografia, que obre el

camí per pensar des d’aquí tant les posicions de l’autora com la del

lector, així com termes com ara ‘ficció’, ‘versemblança’ o ‘relat’.  He

esperat també uns dies per tractar d’arrodonir allò que, al meu

entendre, significa que la literatura d’Ernaux hagi estat guardonada

enllà de plaers lectors personals, és a dir, tractar de posar el focus

sobre la importància o el significat d’aquesta visibilitat, tingui la

durada i repercussió que tingui, i adopto la veu de l’experiència

personal atès que la objectivitat crítica se’m resisteix quan es tracta de

la indubtable influència que tenen alguns escriptors en la nostra

trajectòria lectora, la qual estaria coixa si no fos per l’esforç

d’editorials com Angle que, en aquest cas en particular, han tingut a

bé portar l’obra d’Ernaux a la nostra llengua. Donada la meva formació

clínica, confesso que em resulta difícil abandonar la imatge del text

com a mirall o com a conversa amb un altre, inexistent o no. És difícil,

és ben sabut, que la novel·la moderna no digui res del seu autor que,

lluny de personalismes autobiogràfics, al capdavall s’esborra amb la

sobreabundància de l’exposició textual, i és en aquesta relació

fundacional i irreductible que, malgrat l’aparent senzillesa de l’escrit,

més ens requereix la demanda per l’origen, la funció i la fi de

l’escriptura, també la seva instrumentalització —res no escapa dels
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principis del desig, o de l’inconscient, inexistent però insistent, com

ho va expressar Francesc Tosquelles— i el gaudi del llenguatge sense

autor.

Quan Annie Ernaux s’enfronta a l’escriptura del prefaci a les obres

completes publicades a Gallimard, es pregunta pel títol que hauria

d’encapçalar les més de mil pàgines que conformen el volum. Aquest

text recull el sentit de la seva escriptura que no és, ni més ni menys,

amb les seves paraules, escriure la vida, amb tot allò que implica, i de

la qual cadascú en fa una experiència diferent. L’obra d’Ernaux és

basteix sobre l’intent d’escriure «el cos, l’educació, la pertinença i la

condició sexuals, la trajectòria social, l’existència dels altres, la

malaltia, el dol».  Ernaux se serveix de la seva vida per parlar d’alguna

cosa semblant a una veritat comuna, o una veritat sensible. Del que

l’autora s’adona mitjançant l’escriptura —potser, el llibre on més

palesament ho manifesta és en els dos dedicats a la malaltia de la seva

mare-, és que la lluita constant és la de la fidelitat als fets, malgrat que

és conscient de les limitacions de la memòria. Escriure la vida, en el

seu cas, no és ficcionar-la, no requereix recórrer a l’autoficció, de

vegades potser condescendent amb l’autor per la barrera que s’hi

interposa entre els fets i el relat —o que l’incrementa encara més, si

considerem que tota paraula està buida— sinó decidir-se pel rigor

d’estar més a prop de la realitat, que no significa, i Ernaux ho sap, una

validesa del discurs pel fet d’exposar esdeveniments vitals personals,

inefables, sinó que aquesta escriptura implica, també i sobretot, la

lluita i l’exigència de la forma. El fet de voler fugir d’una
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instrumentalització de la creació al servei de l’autobiografia no és

només evident en nombroses ocasions als seus llibres, on ella mateixa

confessa —al text, al lector?— la dificultat i el repte del seu exercici,

sinó que el procés d’escriptura i publicació dels llibres no té a veure

amb l’ordre lògics dels esdeveniments vitals.

En aquest punt, la connexió amb la idea de l’escriptura que tenia

Marguerite Duras és evident. Duras, al llarg de la seva obra, però

fonamentalment a Escriure, desplega la seva experiència, que sempre

és experiència de soledat, de soledat original de l’escriptor, amb

l’escriptura, com diu «La solitud també vol dir: o la mort, o el llibre

[…] Mai no he fet un llibre que ja no sigui una raó de ser mentre

s’escrivia».  I més endavant: «No es pot escriure sense la força del cos.

Cal ser més fort que un mateix per abordar l’escriptura, cal ser més

fort que allò que s’escriu. […] L’escrit no és només l’escriptura, és  els

crits de les bèsties de la nit, els de tots, els vostres i els meus, els dels

gossos. És la vulgaritat massiva, desesperant, de la societat. El dolor».

Per a Duras, aquesta activitat no s’escull lliurement, sinó que es tracta

d’una mena d’imperatiu inexcusable, diria que una mena d’espai que

fagocita l’escriptor, abassegador, obstinat i enigmàtic. Que s’escriu no

sabent d’entrada allà on es voldrà arribar, fins i tot sobre allò que es

voldria escriure forma part d’aquesta anul·lació de l’escriptor en la

soledat de l’escriptura. L’enfocament d’Ernaux no cau, però, en

l’atribució d’una incommensurabilitat mística —diria, blanchotiana—

a l’escriptura, però certament es troba aquesta força que la impulsa

des del cos, des de la necessitat primigènia d’ordenar allò que ocorre,
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de fer-s’ho entendre a si mateixa, perquè allò que forma part de la seva

biografia, inexcusablement forma part de la biografia, amb la

particularitat, que Ernaux domina magistralment les tècniques

narratives, de tal manera que, tot i llegir fets biogràfics, no hi ha cap

mena de dubte que allò que es llegeix és literatura. Així com

Marguerite Duras, Annie Ernaux també escriu obsedida per la

memòria, la de la mare ingressada i dement, la de la mare morta, dos

anys després de l’ingrés. «Escriure sobre la pròpia mare planteja, a la

força, el problema de l’escriptura», escriu Ernaux a No he sortit de la

meva nit.  En morir, se n’adona que allò que l’ha impulsada a

descriure obscenament el procés de degradació que sofreix un cos amb

demència ha estat saber d’una forma cruel i rotunda que amb aquella

mort s’ha trencat per sempre el vincle amb aquella que ella mateixa va

ser un dia. L’escriptura com a exercici d’anagnòrisi, és a dir,

reconeixement d’un mateix en la mort de l’altre, en aquest cas, en

malaltia i mort.

Tot i que Ernaux es pregunta si escriure és una forma de donar, sap

que té la resposta. Tots els seus llibres són fruit de l’intent no només

de recordar, sinó de retenir. I retenir no implica repetir, perquè la

retenció formula un relat que és únic, i tornar a insistir-hi seria

deformar-lo. No deixa d’haver un esforç idealista en aquesta empresa.

La importància del relat únic no tindria sentit fora del gest de

custodiar en ell una mena de mitologia familiar, la fetilleria de la

imatge. Hi ha quelcom d’emotiu en la seva escriptura que prova de

perseguir una veritat, com ella mateixa s’entesta a dir, per això
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s’esforça tant en allunyar-se del propi relat, en no permetre’s l’emoció

de l’escriptura àrdua sobre la mare morint: la importància de retenir

en ella una veritat, i la veritat, forçosament, necessita de l’ordre dels

successos, de la correcta disposició de les imatges. M’agrada aquest

entrecreuament de l’objecte de l’escriptura, del relat, amb la reflexió

de l’escriptura, la intersecció de l’escriptura amb si mateixa, en

realitat, amb la consciència de qui escriu, com fa veure Ernaux a Una

dona «De fet, passo molt temps preguntant-me per l’ordre de les coses

a dir, l’elecció i disposició de les paraules, com si existís un ordre

ideal, l’únic capaç de restituir la veritat que concerneix a la meva

mare –però no sé en què consisteix aquesta veritat-, i res més compta

per a mi, en el moment en què escric, a més d’aquest ordre». Semblava

senzill, escriure sobre la pròpia vida i el record de la mare. Aquesta

escriptura, però, ens col·loca en una evidència que va més enllà de la

pròpia escriptura, i que és, precisament, la connexió entre la veritat i

el relat. Aquesta evidència no pot sinó tenir en qui escriu les seves

conseqüències: soc una mentidera quan escric? A què obeeix el meu

relat? Annie Ernaux es desfà de la seva identitat quan escriu.

S’imbrica amb les imatges de la joventut de la mare com si fos

l’espectadora d’un film. La memòria la devora, però no es deixa

entorpir el pas. El text, l’escrit, actua com a espai on totes aquelles

impressions de l’afecte queden arxivades.

Però hi ha etapes en l’escriptura d’Ernaux. Amb Els armaris buits i Els

anys trobem l’autora més autobiogràfica. El negoci familiar i l’activitat

laboral dels seus pares, la vida d’infantesa i adolescència a Yvetot
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abans de traslladar-se a estudiar a Rouen, la ruptura generacional

entre els seus pares, proletaris, poc instruïts, entregats als sacrificis

laborals per tal de garantir un futur a la família, i la seva, en contacte

amb un món de ciutat, els estudis i la cultura, els privilegis. D’aquesta

tensió, com ho explicarà a Una dona i a No he sortit de la meva nit,

naixerà una mena de vergonya en relació als seus orígens quan entra

en contacte amb el món universitari, que es barrejarà amb culpabilitat

i també amb certa ràbia que s’evidenciarà quan construeix el relat de

la malaltia materna. En aquesta mare que involuciona, mare que havia

demostrat una força avui en dia impensable, entregada a l’esforç físic i

a aquella ambició del ‘construeix-te a tu mateix’, aquesta mare que ara

té demència i que esdevé un ésser fràgil que requereix ajuda per a

qualsevol necessitat bàsica, que la converteix, necessàriament, en

mirall del seu propi jo gràcies a l’anàlisi de la vida compartida. Aquest

gest de quasi anagnòrisi i sobretot de catarsi fa al lector plantejar-se,

inevitablement, per les pròpies relacions familiars, per la construcció

simbòlica de la imatge paterna i materna, per la relació d’aquest

entramat simbòlic amb l’escriptura. Aquesta diferència enfonsa els

afectes en tolls on l’aigua no circula. Es poua l’aigua, es consumeix,

però no es regenera. L’escriptura dona compte d’aquesta tensió

irresolta, pretén convertir-la en donació i agraïment. És certament un

exercici difícil. La mare no té temps, viu en una nebulosa que s’estén

entre el record i allò que d’ella queda en l’hospital on morirà. Escriure

sobre la mare és, en realitat, escriure sobre si mateixa. No hi ha

escriptura de l’altre que no sigui també pròpia. Com separar la dona

real de la dona del relat? Ernaux és conscient que construeix un mite,
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perquè la veritat sobre la seva mare no pot ésser assolida sinó amb

paraules. No deixo de pensar que la d’Ernaux en parlar sobre la seva

família no és sinó una escriptura de la por: veig en la pèrdua de la mare

allò que al meu propi cos li ocorrerà. L’escriptura és un exercici de

conjura i d’intent d’aturar el temps i la memòria. Però la memòria no

s’atura mai, no es deixa posseir, tots n’estem a mercè. Aquest estat

d’alienació mou el terror i el vertigen a exaltar-se. Escric perquè

temo, escric perquè estimo, el mateix sentiment mirat des d’angles

diferents. No hi ha relació familiar que resisteixi a aquesta mixtura

d’afectes contrariats: l’amor i l’admiració es confonen amb el perdó,

l’odi o la vergonya. Semblava un exercici senzill, escriure sobre el

temps de la mare, i s’ha acabat convertint en un pànic solitari. Es

tracta la catarsi d’un exercici intencional d’amor que acaba

convertint-se en aquest terror del mirall? L’escriptura, com sempre,

en el centre del dolor. Marguerite Duras, ho relata Yann Andréa

Steiner, el seu darrer amant, travessa la negra nit de la clínica de

Neuilly entre les al·lucinacions visuals de l’abstinència alcohòlica i les

altes dosis d’hipnòtics per evitar els efectes somàtics del delirium

tremens; la mare d’Annie Ernaux, les últimes paraules escrites de la

qual són «no he sortit de la meva nit», avança amb pas ferm cap a

l’oblit total de la demència. «Evitar, a l’hora d’escriure, deixar-me

endur per l’emoció»,  diu Ernaux a Je ne suis pas sortie de ma nuit. La

mare impossible apareix possibilitada en el text, la mare-text tindrà el

temps que la filla desitgi, el temps que, gràcies als signes, fa que 

l’escriptura li concedeixi al dolor una treva. Segueix Ernaux: «He

buscat l’amor de la meva mare per totes bandes en aquest món. No és
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literatura això que estic escrivint. Veig la diferència amb els llibres que

he fet, o més aviat no, perquè no sé fer llibres que no siguin això,

aquest desig de salvar, de comprendre, però de salvar primer». És

l’exhibició del cos degradant-se de la mare un acte d’amor, de perdó,

de conjura de la por? No hi ha distància entre ambdues, sinó

identificació, l’apropiació fantasmàtica, donadora de vacuïtat: a

mesura que escriu, i escriu la veritat, se n’allunya, i la prefereix boja a

morta.

Si és capaç de parlar de relacions —i tensions— materno-filials, és

capaç de parlar del desig. Sembla que la trajectòria que traça la seva

obra anés d’allò més impersonal a la inclusió absoluta de si, a la fusió

amb el text, amb la qual cosa no seria difícil pensar que els

esdeveniments viscuts queden supeditats a allò que en farà després

amb l’escriptura. Els últims llibres publicats, Pura passió i Perdre’s

relaten l’experiència d’un amor d’infidelitat i d’obsessió amb un home

casat, menor que ella, en què la falta de realització de l’amor, l’abisme

que penetra en ella i del qual trigarà a fer el dol per la imatge mai

posseïda, són el motiu de l’escriptura, que construeix l’escena de

recuperació en el pla simbòlic. L’escriptura assumeix la tasca de la

sublimació d’un projecte frustrat on l’amor i la mort es confonen, en

l’amor és una estructura il·lusòria que sap que no s’acomplirà mai. Però

la desgasta, la deixa tarada, adolorida, delerosa de desig i de plaer.

L’escriptura venia a suplir aquesta mancança, però posteriorment, cap

al final del llibre, acaba per esdevenir l’únic objecte de desig per un

desplaçament de l’objecte perdut de l’amor. Vaig escriure fa un temps
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en relació a aquest tipus de relacions, a què poden obeir en el pla

simbòlic, aquest amor que gairebé crema en l’espera de la fe, de la

consumpció de si en l’espera, en l’anul·lació. Els llibres, publicats en

format dietari, mostren la vida d’un dona gairebé en la cinquantena

que sembla que es retroba amb el plaer d’una forma gairebé dissident:

fer l’amor amb el mateix anhel de perfecció que a l’hora d’escriure.

Aquesta figura de l’absolut, com ho expressa Ernaux, la inicial que

clou el seu nom en l’anonimat malgrat l’elevat grau d’exposició íntima,

la fa oblidar-se del món exterior, de tal manera que només aquell desig

era l’única cosa de la qual estava segura. A més de l’interès que una

anàlisi sobre la configuració simbòlica d’aquest tipus de relacions, de

tira i afluixa, de condicionament operant talment els experiments

d’Skinner, aquesta escriptura de l’íntim sembla, en realitat,

desdibuixar el jo. Demonitzada com ha estat i està per semblar

‘literatura femenina’ o d’una qualitat literària menor perquè la

intenció de la seva autora no passa per produir una ficció, a mi em

sembla que, a mesura que Ernaux s’exposa, més m’interpel·la, i la seva

vida, explotada al text, esdevé cada cop més anònima. El seu treball,

en la sobreexposició de l’íntim, precisament ens fa reflexionar sobre

tot allò corrent que és també territori polític i territori del pensament:

el cos, el propi desig i l’experimentació amb el plaer, les relacions

familiars, l’estampa de dues generacions consecutives, la classe social,

tot allò que, ara sí, l’escriptura signada per dones ha estat la principal

causant de recuperar-ho per a la literatura al mateix nivell que altres

qüestions considerades de major rigor.
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La importància de la literatura, el motiu d’ésser de la literatura, al

meu entendre, és tot allò que fa, per un procés d’identificació,

retrocedir en el temps i repensar-se. La rellevància és la de la catarsi, a

la manera antiga i, a la moderna, senzillament en diríem obrir la

mirada envers les pròpies conductes i pensaments, remoure les

fermeses, fer-nos dubtar; també viure, a través dels escrits aliens,

d’una altra manera el propi gaudi. Per a la catarsi, necessitem d’un

relat, i la ficció, la construcció de relats allunyats de la presència de

l’autor se supedita a aquesta funció essencial de la narració. La

sobreexposició íntima d’Ernaux ens acosta alhora a la seva persona,

però és impossible deslliurar-se, amb la lectura, pel propi procés

d’interpretació, de la construcció d’un personatge Ernaux que se

n’allunya radicalment. Al capdavall, el punt del debat, en lloc de

recaure sobre la conveniència o no d’un premi literari, sobre si la

narrativa autobiogràfica mereix o no la catalogació de literatura, o

sobre l’escissió o amalgama de vida i d’obra, caldria enfocar-lo en tot

allò que ens planteja aquesta escriptura, quina realitat història, quines

maneres d’enfrontar el desig, la maternitat, les decisions sobre el propi

cos com ara l’avortament –decisió que avui en dia encara no deixa

d’estar subjecta a moralitats extremes-, el sexe després dels fills i a la

maduresa, també de les nostres formes de llegir, perquè quedar-se en

el fet aparent d’una ‘literatura íntima’ bandeja tota possibilitat d’una

diàleg fructífer —i llegir l’Ernaux ho propicia— amb el text: el mirall.
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