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El tren i la soledat 
en la vida deTony Judt 

Lluís Bonada 

El refugi 
de la memòria 
T O N Y J U D T 

Traducció de Miquel Izquierdo. 
La Magrana. Barcelona, 201L 
202 pàgines/20 euros 

Imagineu-vos que, en arribar a la sei-
xantena, quedeu immobilitzats, i només 
podeu moure el cap i el coll, com li va 
passar a l'historiador Tony Judt (1948-
2010), afectat d'esclerosi lateral amio-
tròfica (ALS). De dia, seia en una cadira 
de rodes i de nit es trobava forçat a 
jeure d'esquena durant set hores se-
guides. Obligat a empescar-se maneres 
de fer suportable aquest calvari sense 
retorn, la solució de Toni Judt, abans la 
malaltia no acabés retirant-li la parla, va 

ser de resseguir la seva vida, els seus 
pensaments, fantasies, records certs 
i esborranys de records, i l'endemà 
convertir-los en extensos articles que 
dictava. El resultat d'aquesta operació 
és un llibre excepcional, El refugi de 
la memòria. Si el seu llibre anterior, El 
món no se'n surt. Un tractat sobre els 
malestars del present -traduït el se-

Tony J u d t 

tembre passat i contínuament reeditat 
d'aleshores ençà-, ha estat considerat 
el seu testament polític, El refugi de la 
memòria n'és el testament vital. És el 
testament d'un nen britànic, de família 
jueva però laica, que es cria a l'Europa 
dels 60, la dels Beatles i del Maig del 
68, i que se sent fill de la formació 
científica de Cambridge i, alhora, fill de 
l'educació sentimental que rep quan 
veu el cinema francès de La meva nit 
amb Maud, d'Éric Rohmer. 

El refugi de la memòria, admirable-
ment escrit, o dictat, si es vol, és un 
llibre descaradament europeu i gene-
racional que els lectors nascuts els 
anys 40 i principis dels 50 llegiran amb 
empatia, se'n faran solidaris i entusi-
astes. 

Però en tota persona, per molt que 
sigui filla d'una època, hi ha elements 
peculiars, i en la vida recordada per 
Judt també hi són. Aquests elements, 
en el seu cas, són el tren i la soledat. 
Per a Judt, els trens i les estacions de 
tren van ser el seu camí de soledat, 
una soledat que qualifica d'idíl·lica. No 
ho diu, però queda entès: la soledat és 
un mètode científic indispensable en la 
formació de l'humanista. 

Antologia de les reflexions 
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Les visions que Josep Pla va confessar ; 
a Josep Valls sobre les qüestions que li i 
interessaven són d'una sorprenent ac- ; 
tualitat. Són 183 visions sobre la vida, ; 
la gent, ell mateix, la literatura, l'art, el i 
menjar, el país, el viatge, la religió i la ; 
política. Qui les ha llegides percep que ; 
a estones sembla que constitueixin una ; 
mena de testament ideològic de caràc- ; 
ter premonitori. Valls en va fer diversos i 
llibres i ara n'ha elaborat una antologia ; 
selecta. 

Un retrat corrosiu del final 
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Barbies en biquini, especuladors immo-
biliaris, policies corruptes, surfistes il-
luminats, hippies, rockers, jugadors i so-
bretot molt de fum de marihuana: l'aire 
que envolta el detectiu Doc Sportello no 
podria ser més viciat. La seva ex-xicota, 
Shasta Fay Hepworth, ha desapare-
gut amb el magnat de la construcció 
Mickey Wolfmann. Sportello els segueix 
el rastre de Los Angeles a Las Vegas, 
tot i que les pistes semblen apuntar a 
l'inquietant vaixell L'Ullal d'Or. 

Una desmitificació de les 
suposades bondats de les ONG 
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negre pobre 
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Sentir-se salvador dels negres pot ser 
molt agraït. Però cinquanta anys de co-
operació no han servit tant com es creu 
sovint. L'Àfrica és un pou sense fons de 
fracassos. Gustau Nerín, un antropòleg 
que coneix molt bé el continent africà, 
desmitifica la cooperació internacional 
i rebat amb arguments econòmics, so-
ciològics, morals i antropològics les su-
posades bondats de les ONG i l'ajuda 
oficial al desenvolupament. Amb ironia 
i provocació. 
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