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OPINIÓ

legint la ressenya
d’una biografia de
Samuel Beckett, re-

trobo aquesta cita d’un
dels seus llibres: «Alesho-
res vaig entrar a casa i
vaig escriure: ‘És mitjanit,
la pluja repica als vidres’.
No era mitjanit, no plo-
via». Hi ha tota una refu-
tació del món, en aquesta
sentència construïda so-
bre la negació, tota una
paràbola de la literatura i
els seus pactes amb la ve-
ritat. El món és com és i
probablement no hi ha
res a fer, però un cop nar-
rat és una altra cosa, el
seu revers o un antídot.
Per això s’ha dit també
que Beckett enuncia aquí
el desig de redimir la rea-
litat, de crear dins la for-
ma closa de l’escriptura
una veritat alternativa,
potser més consistent i duradora, encara que
no aporti necessàriament ni claredat ni con-
sol. «Les coses són així però jo afirmo que són
d’una altra manera», podria haver dit, i seria
el mateix però es perdria l’eficàcia que propor-
ciona el simulacre de vida del relat, per míni-
ma que sigui, com la d’arribar a casa i escriure
sobre la pluja als vidres per després assecar-la i
esvair-la igual que la nit. Quan un escriu con-
fia vertaderament que plogui dins la pàgina
encara que a la finestra reverberi amb impudí-
cia un sol radiant, perquè al capdavall potser
l’únic cert és aquella primera declaració d’ha-
ver entrat a casa i haver escrit. En l’oració de
Beckett, ben mirat, arribar a casa i escriure són
les dues úniques accions que transcorren dins
el món, en sintonia amb ell; són la mitjanit i
la pluja que es tornen conflictives perquè es
presenten com a emanacions d’una voluntat.
És l’autor, i no l’ocàs del dia ni una condensa-
ció de núvols, qui aixeca un dit i estén al vol-
tant la nit i la pluja. És també una sola paraula
seva que les dissipa a la ratlla següent.

Per la similitud del motiu de la pluja caient
en nit tancada, no he pogut evitar recordar
aquell famós idiotisme, «Era de noche y sin em-
bargo llovía», que han fet seu tants lectors per
escarnir les ampul·lositats de l’estil quan rane-
gen el sense sentit. La versió més estesa sobre
l’origen de la cita s’atribueix a un novel·lista

L inexpert que havia en-
tregat un seu manuscrit,
perquè n’hi donés l’opi-
nió, a un autor espanyol
de fama, que va rebotre
l’exemplar tan bon punt
va llegir aquella primera
i absurda frase. L’anèc-
dota es va anar propa-
gant fins a ser assumida
fins i tot per Snoopy,
que la popularitzaria en
la variant anglesa: «It
was a stormy and dark
night...». Personalment,
prefereixo la versió cas-
tissa, més imaginativa,
perquè pressuposa un
món que desconeix les
nits de pluja i que pre-
senta, per tant, una si-
tuació summament in-
quietant en què, contra
tota lògica, una nit plou.
Dins les lleis d’una tal
ficció, la frase no seria

incongruent, sinó fins i tot apassionant. Que
sigui de nit i tot i així plogui pren de sobte un
aire de cataclisme, desperta l’expectativa
d’una intriga trepidant.

Potser Beckett no pretenia sinó parodiar
aquell clixé de mala literatura, però continua
havent-hi en la seva cita alguna cosa que fe-
reix: tot el món que abruptament ha estat ex-
pulsat de la frase i es precipita a l’abisme de
l’oblit; el pes mort de tot allò que deixem de
dir arrapat com una taca lleugerament oliosa,
com d’espectre desfent-se, a la cua d’una
qualssevol lletra plujosa. Hi penso al cap d’uns
dies, quan m’ofereixen un albercoc a l’auto-
bús. L’agafo agraïda perquè fa calor i el viatge
és llarg, i just quan noto el gust de la polpa a
la boca, dic: «A casa sempre n’hem dit abri-
cocs». Encetem una animada conversa sobre
alguns idiolectes més o menys graciosos, però
en realitat jo havia volgut dir: «Cada cop que
menjo un abricoc mastego l’estiu en què la me-
va mare va donar-me per primera vegada el
nom d’aquest sabor», que naturalment és una
informació que no resistiria la cortesia d’una
conversa d’autobús, que seria tan beneita com
declarar que hi ha nits que, a pesar de tot,
plou. Així que es queda allà abandonada, com
una adherència transparent rere les paraules
que sí diem, com una pluja que no cau, com
un llumí en la mitjanit.

Una nit fosca i tempestuosa
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«Quan un
escriu confia
vertadera-
ment que
plogui dins
la pàgina
encara que
a la finestra
reverberi
amb impu-
dícia un sol
radiant,
perquè al
capdavall
l’únic cert és
haver entrat
a casa i ha-
ver escrit»
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