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enllà en resulta tota una filosofia de vida al compàs 
d’un atzar solacer ple d’ironia i humor. Laurence 
Sterne sabia molt bé el que es feia mentre gaudia. 
Més enllà d’això, Vida i opinions de Tristram Shandy 
és, probablement, la gran precursora de la novel·la 
moderna i del monòleg interior. I és que James Joy-
ce i William Faulkner varen crear grans obres mes-
tres, però no pas inventar gaire res, mal que pesi a 
alguns. En llegir aquest llibre meravellós podem 

pescar-hi alguna cosa amb esforç o no entendre-hi 
res, potser ni un borrall; fàcilment ens perdrem per 
l’encanteri de les seves divagacions i estranyesa fe-
nomenal, però l’obra sempre, sempre, acaba per en-
tusiasmar. Potser aquest és el secret ocult, el misteri 
insondable, l’enigma fascinador d’una gran obra li-
terària. Tant se val, perquè puc assegurar que Vida i 
opinons de Tristam Shandy deixa records inesborra-
bles.

Gràcies als amics d’El Procés he 
tornat a llegir Vida i opinions de 
Tristram Shandy. Mentida. N’he 
rellegit alguns fragments. I he tor-
nat a enganxar-me a aquesta 
història que no és una història, a 
aquesta ventada sense sentit i sen-
se cap ni peus, a aquests focs arti-
ficials que només admeten una 
possibilitat de lectura: admirar-los 
des de terra, comprovar com s’en-
lairen i lamentar que es perdin en 
el no-res. Lamentar? Per què? Si és 
justament aquesta, la gràcia. La 
poderosa gràcia literària de Ster-
ne. No sabria per on començar. 
Bé, potser que ho faci pel co-
mençament, i ara no explicaré, és 
clar, la manera com els meus pa-
res em van engendrar, i tampoc si 
estic d’acord o no amb la teoria 
de l’homuncle (aquella mena 
d’homenet que ja és homenet en 
el mateix moment de la procrea-
ció i que avança cap a l’úter amb 
la decisió d’un mariscal però que 
ha de rebre tot d’ajuts exteriors, 
no fos cas que la cosa anés mala-
ment des del primer moment), no 
ho explicaré, sinó que diré que 
vaig arribar a Shandy i a la seva 
família de guillats a través de Di-
derot i de Jacques i del seu amo, 
els quals vaig conèixer per obra i 
gràcia de Kundera, i també per-
què un amic, en Quim Masó, me’n 

va parlar amb entusiasme. Arribo 
a les facècies de Tristram, doncs, 
de rebot, i em trobo amb aquesta 
bogeria còsmica que no té paran-
gó i que, en el seu moment, i en-
cara ara, representa un cim d’allò 
que els professors en dirien la 

narrativa, però és que va molt més 
enllà, oi lector? (-sí, i tant que sí, 
no es pot reduir a una forma pre-
establerta!), és clar que no, perquè 
Tristram Shandy és exuberància i 
manca de normativa o, en tot cas, 
amb una única legislació: el plaer. 
    Em quedo amb dos fragments 
magnífics. El final de la novel·la i 
el final del volum IV, quan Tris-
tram fa ben poc que, per dir-ho 

d’alguna manera, ha nascut. “Amb 
el permís de ses senyories”, diu 
Tristram/Sterne, “m’acomiado de 
vostès un moment: fins d’aquí a 
dotze mesos, quan torni (a menys 
que aquesta maleïda tos em mati) 
per estirar-los les barbes i per ofe-
rir al món sencer una història de 
la qual, ara per ara, vostès no en 
tenen ni la més remota idea ni 
saben de què va ni res de res”. Ni 
tampoc ho sabrem mai, i, el que 
és millor de tot plegat, tampoc no 
ens importa. 
   Al final, la magnífica broma del 
toro que no ha pogut muntar la 
vaca d’Obadiah (o que no ha tin-
gut prou forces per fer-ho, o vés a 
saber què) i que genera en la 
senyora Shandy la pregunta que 
resumeix tota la novel·la: “What is 
all this story about?”. I la resposta 
de Walter, el pare de Tristram: “A 
COCK and A BULL story”. És a dir, 
una faula; és a dir, la història de la 
polla i el toro; és a dir, la millor de 
totes les històries que, d’aquest 
gènere d’històries, s’hagin explicat 
mai. Una història que comença, 
com diu el narrador, per una 
primera frase. Després, el narra-
dor s’encomana al Déu Totpode-
rós perquè l’ajudi a escriure la 
segona. I així anar fent. La “mane-
ra més religiosa” d’escriure un 
llibre.
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