
D’ACORD, SUZANNE PROU

Quan era noi sentia com la gent gran es 
queixava que la xicalla «d'ara» era entre-
maliada i desobedient, que no deixava un 
moment d’assossec, que abans... Quan vaig 
tenir uns quants anys més, sentia queixes 
contra la joventut, que s’esgarriava, que 
es prenia massa llibertat, que no respec-
tava les persones majors, que no acceptava 
consells, quan abans... L'abans en qüestió 
no havia estat gaire diferent, perquè en 
sentia explicar fets que me’l feien veure 
com el «present» en què es parlava. I jo, 
que em formava en contacte amb gent 
quinze o vint anys més gran que jo, resul-
tava, segons els més pròxims, un excèntric, 
un xicot rar. Va ser passats els vint anys 
quan més o menys —més aviat menys que 
més— vaig començar a ésser considerat 
com un individu normal. I quan arribo a 
vell em torno a trobar en «decalatge», 
ara amb gent de la meva edat, perquè les 
persones amb qui més m’avinc, amb qui 
faig alguna cosa que poc o molt em sa-
tisfà, són de la generació que m’agradava 
tractar en la meva adolescència i la meva 
joventut —amb una mica més de marge 
tirant a grans: de trenta a seixanta anys. 
Tinc la impressió que durant segles, fins 
fa uns quaranta anys, cada generació ha 
evolucionat com l’anterior. Ara, no. Ara, 
per raons de tipus social de rel en els pro-
gressos tècnics, òbviament la joventut no 
és com la de cinquanta o seixanta anys 
enrera. El meu nét mexicà fa «ximpleries» 
que tenen amoïnada la família i que no 
m'arriben a disgustar perquè el que el noi 
vol fer i fa és el que jo hauria volgut fer 
a la seva edat i que no vaig fer perquè 
l’època no ho permetia; coses que, a uns 
mesos de complir els vuitanta anys, no 
m’està bé de dir que encara m’agradaria 
fer —i que naturalment no puc fer. S’ha 
parlat molt de l’enfrontament de genera-
cions. Jo crec que més que enfrontament 
hi ha un «decalatge» que costa d’empassar 
a vells i a joves, per enveja d’uns i per 
impaciència d’altres. Més que els textos 
sociològics sobre la qüestió m’ha impres-
sionat, per la seva simplificació, la darrera 
novel·la de Suzanne Prou, Le Voyage aux 
Seychelles, en la qual una dona mitjana-
ment benestant, mitjanament culta, solità-
ria —com solen ser els protagonistes de 
Suzanne Prou—, d’hàbits ordenats, respec-
tuosa amb els costums dels altres però 
sempre a la defensiva de la seva intimitat, 
es fica a casa una noia desemparada. La 
llibertat de maneres de la mossa, el seu 
desordre i la seva manca de responsabilitat 
xoquen amb els hàbits de la dona que l’ha 
acollida, escandalitzada que la noia no su-
porti la música clàssica ni s’interessi per 
la literatura seriosa. La noia prefereix la 
música rock, els còmics i l’amor lliure. 
I acaba casant-se amb el seu enamorat. 
Així que pot, la jove es compra un gramò-
fon i un munt de discos del seu gust. La 
seva protectora, escruixida, n’escolta uns 
fragments i «se dit honnètement que la 
conaissance approfondie que Denise sem-
blad avoir de la mtisique rock représentait 
une forme de culture qui peut-étre en va- 
lait une autre».-NICEtlÇ RIERA LLORCA.

PARLAR I ESCRIURE

Una llarga conversa acompanya La céré- 
monie des adieux de Simone de Beauvoir. 
L’autora ho titula Entretiens avec Jean-Paul 
Sartre, i ens adverteix que llegirem el re-
sultat d’unes converses tingudes a l’estiu 
del 1974, primer a Roma, després a París, 
convenientment ordenades i endreçades per 
ella mateixa. I diu que hi ha molta diferèn-
cia entre els comentaris recollits en un mag-
netofón i un text redactat correctament. Par-
lar i escriure no són el mateix per més que 
aquell que parla tingui el do de la claredat, 
la coherència, i si voleu el do ja gairebé 
desaparegut de l’oratòria. Tots els qui te-
nim el costum de dir i no pas llegir les 
conferències, sabem la mala passada que 
ens fan els entusiastes que ens enregistren 
la xerrada i després de mecanografiar-la 
ens l’envien perquè la «corregim», car han 
pensat publicar-la. Passar del text dit al 
text escrit no sols és una feinada, sinó que 
t’encalles a cada moment en el dubte de 
sacrificar la vivesa, la frescor de la paraula 
caçada al vol de la improvisació o sacrifi-
car el rigor sintàctic i tancar els ulls da-
vant més d’un anacolut.
Cal dir a favor de Simone de Beauvoir que 
se’n surt molt bé, de la transcripció. Sartre 
tel quel hi apareix vivíssim. He de dir que 
un tema m’hi ha cridat especialment l’aten- 
ció: el comentari que fa Sartre al fet d’es-
criure directament i espontània. A la pre-
gunta que li fa Simone de Beauvoir sobre 
si corregeix molt quan escriu, contesta 
que sí quan escriu novel·la o teatre, no gens 
quan escriu filosofia. Aclareix, sense acabar- 
ho d'aclarir del tot, però s’entén perfecta-
ment el que vol dir, que, quan exposa el 
seu pensament, les paraules li serveixen de 
corretja de transmissió; escriu perquè la 
paraula professoral arribarà a molta més 
gent que si s’asseu a la prestigiosa càtedra 
del College de France, escriu perquè l’es-
criptura resulti una manera de parlar. De-
sitja que parlar i escriure esdevinguin la 
mateixa cosa; no se li acut que una correc-
ció en el text aclariria més allò que preci-
sament vol dir; més aviat, la correcció 
a posteriori trairia el ritme segur del seu 
pensament.
En el camp de la literatura tot s'esdevé 
d’una altra manera, com si, servint-nos d’a-
quest joc d’enfocament i desenfocament 
que ara plau tant als cineastes, ens allu-
nyéssim del fluir espontani de les idees per 
portar a primer terme la trama i l’ordit 
dels mots que s’organitzen en períodes. La 
situació d’un mot dins una frase, la repe-
tició d’una paraula en un període, les pau-
ses i els trencaments sobtats d’un discurs, 
tot això és feina lenta i parsimoniosa, i si 
no voleu que sigui lenta és la repetició 
d’una llarga seqüència fins que adquireix 
la tonalitat exacta que el creador busca. 
Possiblement, en fer aquest comentari Sar-
tre pensava en l’origen parlat de la Filoso-
fia, quan filosofar era molt més pròxim a 
viure, i era una manera de distingir la seva 
obra de pensador de la seva obra de literat. 
Com si de fet veiés en l’ofici de pensador 
un deure, i en l’art d’inventar històries un 
divertiment.- MARIA-AURÈLIA CAPMANY.

0
UN CONTE JUEU
DE JOSEP CARNER

L'actualitat bèl·lica al Líban portà a l’actua- 
litat, sembla, el que en un article de la 
premsa diària d'aquest estiu hom anome-
nava «un chiste judío». És aquell conte 
d’un pobre noi que no hi és tot. Portat a la 
guerra, quan li donen ordre de disparar fa 
el que avui anomenaríem «objecció de cons-
ciència», dient: «Ei, que aquí davant hi ha 
gent!» Amb aquestes mateixes paraules aca-
ba un conte de Josep Carner titulat «La 
guerra», dins La creació d'Eva i altres con-
tes, llibre aparegut l’any 1922, amb un prò-
leg de l’autor datat el mateix any a Gènova. 
Ha estat reeditat fa un parell d’anys (Edi-
torial Laia) amb un pròleg d’Albert Manent. 
L’article d’actualitat no esmentava, és clar, 
aquesta referència il·lustre per al «chiste 
judío». Però m’hi ha fet pensar. Sobretot 
perquè les referències no s’acaben pas aquí, 
car aquest mateix conte, magistralment ca-
talanitzat per Carner —el vaig recollir a 
l’Antologia de la Selecta de cent anys (1850- 
1950) de contistes catalans—, fou explicat 
ja pel famós escriptor jueu-ucraïnès «§a- 
lom Aleikhem», pseudònim de Sèlomó Ra- 
binovic, en la recepció que li oferí la co-
lònia jueva de Nova York quan hi arribà, 
procedent de Berlín, al començament de la 
primera guerra mundial. Així ho explica 
la seva filla, Marie Waife-Goldberg, en la 
biografia del seu pare publicada en anglès 
fa una quinzena d’anys. Salom Aleikhem ha 
estat conegut per aquests verals, potser, per 
la pel·lícula musical El violinista a la teu-
lada, ben difosa fa temps; però fou i és 
immensament popular entre els jueus de 
tot el món. Quan va morir, el 1916, en ple 
Bronx, més de cent mil persones volgueren 
acompanyar les seves despulles. I es com-
prèn. Havia fet un gran bé al seu poble, 
perquè havia sabut passar d’escriure en he-
breu a escriure en jiddisch: Escriví novel-
les, narracions, poesia i teatre, gènere, 
aquest darrer, en el qual el seu èxit fou 
pòstum, però que, segons sembla, encara 
dura. Les calamitats que l’afectaren —a ell 
i a la seva nombrosa família— no li trague-
ren la capacitat d’esdevenir un dels millors 
«folk-humorists» del seu temps. Més que un 
escriptor fou un «llegidor», i les lectures 
públiques foren un dels mitjans de què 
se serví per a mantenir-se. El seu conte, 
recollit, suposo, pel nostre Carner, no és, 
doncs, cap «chiste judío», sinó una de les 
seves històries antimilitaristes més oportu-
nes, perquè l’aplicà a la comunitat jueva 
de Nova York, dividida, el 1914, entre par-
tidaris dels Aliats i partidaris dels Imperis 
Centrals. El seu soldat dispara repetida-
ment enlaire, amb gran desesperació del 
sergent, rus, que comanda l’escamot i que 
també repetidament intenta fer-li entendre 
que ha de disparar endavant. I li pregun-
ta si, per tots els dimonis, no ho ha entès. 
«Sí —respon el soldat jueu—, però és que 
aquí davant hi ha gent!» Aleikhem ho ex-
plicava com una història vera que li havien 
contat al vaixell que portava els emigrants 
com ell cap a Amèrica, a cercar-hi la pau 
i la llibertat. — JOAN TRIADÜ.
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