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És que carrega una motxilla...!

La motxilla. Una motxilla és això, ¿veieu? La meva és negra, i
té tot de butxaques i butxacons on pots encabir llapis o retoladors
o el que vulguis. En la part central, hi fico l’ordinador portàtil, per
traslladar-lo d’un bar a un altre, perquè jo treballo, sobretot, als
bars. També hi ha aquesta altra cosa que en penja, ¿veieu?, que
em sembla que deu ser per carregar el portàtil (vull dir la bateria
del portàtil), però la veritat és que no l’he fet servir mai.
L’experiència vital és una altra cosa, i jo no en dic motxilla, d’això (perquè així ja en diu massa el comú de la gent). “Quan es va
separar, va començar a sortir amb un home, també separat de feia
poc, que duia una motxilla molt carregada”. No, no m’agrada l’ús
d’aquesta motxilla. Una motxilla és una cosa que et carregues a
l’esquena quan vols, i que omples del que et ve de gust omplir.
L’experiència de vida, sobretot si és feixuga i amb profusió d’anys,
té més a veure amb un gep.

Ginzburg. Diumenge surto, com d’habitud, a passejar. M’hi
enduc Les veus del capvespre, de Natalia Ginzburg (Edicions de la
Ela Geminada).
M’he cruspit la novel·la, una novel·la curta, en dues sessions
de lectura. Amb la Ginzburg hi vaig tenir, ja fa molts anys, potser
trenta, una entrada no del tot afortunada. Va ser amb Lèxic familiar, que en aquell moment no em va atrapar (potser ara sí que
ho faria). La traducció d’aquesta que dic, d’Esteve Farrés, està bé.
És la història d’una família italiana, que regenta una fàbrica —
un negoci que rutlla, prou florent—. Són, però, socialistes: vull
dir que fins i tot el vell patró, el temperamental i fet a la seva senyor Balí, té idees progressistes, poc esperables en algú que du el
governall d’un negoci. Tot plegat passa durant els primers trenta
anys del segle XX. Per tant, de fons hi ha la Primera Guerra Mundial i l’ascens del feixisme al país.
He escrit, potser una mica apressadament, que és la història
d’una família. I no és ben bé així. De fet, qui ho narra tot és una
jove de trenta anys que encara no s’ha casat. Sa mare és una dona
que no pensa sinó a alimentar enraonies, una tafanera de cap a
peus (que ben dibuixat, aquest personatge tan antipàtic!). El pare
de la noia, un home discret i allunyat del tarannà de peixatera de
la seva dona, és el notari de la fàbrica. La xicota es diu Elsa. I sí,
és cert que comença explicant-nos alguna cosa de casa seva, les
ridícules preocupacions de salut de sa mare, però de seguida el
relat és ocupat, durant el gruix de l’obra, per les vicissituds de la
família del vell Balí, que ha tingut cinc fills. Un d’aquests fills és
en Tommasino, que no sap gaire cap on ha d’enfilar la seva vida,
perquè li pesa en excés el marc familiar, tirant a opressiu, i l’estretor de mires del poble on ha crescut. En Tommasino i l’Elsa
tenen una relació d’amants, i es veuen dos cops per setmana (els
dimecres i els dissabtes) a la ciutat, on ell té llogat un piset. Però
això no acaba de fer feliç l’Elsa, que està enamorada d’aquest jove
força estrany, d’aspecte una mica malaltís, que sempre es cargola
els rínxols dels cabells amb dos dits mentre sembla que miri les
musaranyes i vagi rumiant en coses seves, absort.
El final de la història se centra en aquesta impossible història
d’amor. Abans, però, Ginzburg ha despatxat els destins de tots els
membres de la família: la filla gran, la Gemmina, d’idees modernes i que ha fet de partisana; en Vincenzino, que tants problemes
havia tingut de nen i de noi, però que, finalment, troba el seu

camí en aquest món; en Mario, casat amb una russa esnob, una
dona que pinta i que sembla que troba un gran plaer a decorar extremadament casa seva... Hi ha gendres i joves, cases per omplir
de fills; hi ha aquell afillat del vell Balí, el Boina, a qui ningú no
suporta gaire, però que es manté sempre fidel a la família, malgrat les seves idees feixistoides. Tot això —resolt amb unes frases
curtes, molt nervioses i, a la vegada, molt informatives— sembla
una mera excusa per introduir la història d’aquest afer inconciliable entre els dos amants Elsa i Tommasino. Un pròleg, potser, per
remarcar encara més la soledat dels dos personatges.
El final és magnífic. L’Elsa, com ha quedat escrit, està enamorada d’en Tommasino. Ara bé, aquest, que té idees pròpies, no sent
el mateix per l’Elsa. ¿Pot, però, un acte de plena voluntat canviar aquests sentiments i endreçar una existència que no sembla
gaire decidida sobre el camí que cal prendre? “Aleshores —vaig
dir—, ¿per què ens vam prometre? ¿Per què ens casem? / —Per
ser com tothom —va dir—, i per fer el que tothom espera que
fem. No era un gran amor, el que jo sentia per tu —va dir—. Ho
saps prou bé, t’ho he dit sempre, no era un gran amor apassionat
i romàntic. Però era alguna cosa, alguna cosa íntima i delicada, i
tenia una seva plenitud, una seva llibertat. Tu i jo, allà a Via Gorizia, sols, sense plans per al futur, sense res, vam ser feliços a la
nostra manera”.
La soledat, per tant.
“¿Per què s’ha fet tot malbé?”, com pregunten, retòricament,
dos dels personatges de la novel·la.

L’escriptora Natalia Ginzburg (1916-1991) |3D8

La Pelegrina. Diumenge, encara passejant, quan ja soc al
tram final del camí de la Creu de la Pelegrina, a quarts de
dues del migdia, se m’atura al costat un ciclista que em recomana que hauria de portar aigua, perquè la calda és massa
forta. Es presenta: Francesc Osuna. “Home, Francesc Osuna:
ja sé qui és! (o ja sé qui ets, si em permets que et digui de
tu”). En Francesc m’explica coses molt interessants, sobre
la seva passió per l’esport. Moltes de les coses que ha fet
per l’Espirall i per Vilafranca. Però, ara que torna de les envistes de la Granada, em diu que en qüestió d’un mes hi
ha hagut dos penjats al bosquet dels Pujols. Jo, que sempre
baixo d’Arbeca, no en sabia res. M’impressionen molt, els
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suïcides. M’interessa la seva realitat: què els ha dut a fer
un acte tan radical, tan sense retorn. Tan ple de coratge (o
potser de covardia).
Quan coincideixo amb en Francesc, encara no he acabat
la novel·la de la Ginzburg. De fet, encara no he llegit el fragment que n’acabo de transcriure, amb què m’adelitaré ja entrat el vespre. Quan dic adeu al ciclista, el meu cap va ple
d’aquest segon suïcida. ¿Per què una tragèdia sol cridar-ne
una altra? ¿Per què quan hi ha un carnatge com el d’El Paso
d’aquesta setmana hi ha més probabilitats que se’n produeixi un altre de seguida? ¿O una violació, qualsevol acte execrable degut a la perversa ment humana?
M’ha fet il·lusió conèixer en Francesc Osuna.
Arribo a Vilafranca que deuen ser les dues tocades. En una
font del barri de l’Espirall, en una plaça que voreja el camí que
segueixo, em rento els peus i les avarques, com sempre solc
fer. Ni una engruna de pols a la pell. Quan arribi a casa, em
dutxaré per segon cop i em prepararé alguna cosa per dinar.
Tatuatges. Aquesta, a pareu meu, funesta moda dels tatuatges —potser hauria de dir de la lletjor inherent a la major
part dels tatuatges— ha fet que, després de rumiar-hi molt,
tingués ganes de dir-hi la meva en un article. És el que es
publica avui dimecres a La Vanguardia. Hi dic, entre altres
coses, això: “Abans un tatuatge era una mostra de subversió:
el pirata d’aigua dolça de torn publicava, així, el seu magnífic coratge (o la seva fatxenderia). Ara més aviat representa
un signe de gregarisme —tothom, com els xais, als quals
marquen a foc—. A més, la pràctica comporta no pocs problemes: per exemple, que un dia ja se’n tingui ben bé prou,
d’aquell ridícul motiu, o que, si això no passa, el tatuatge
es vagi arrugant amb l’envelliment de la pell, i descolorint
amb tot el patetisme del món, a mesura que la llum crema
la vida del cos”.
Preveig que rebré alguna contesta d’indignació. O més
d’una. Però tant m’és. El gregarisme té aquestes coses. (Per
cert, diria que Frenkie de Jong no du cap tatuatge. Només
per això, i per aquell somriure tan simpàtic que té el xicot,
ja em cau la mar de bé!).

La política. ¿Què deurà passar, a escala nacional, aquesta tardor?
¿Pot anar pitjor, el nostre país (segur que sí: sempre hi pot anar)?
Em fa la impressió que Catalunya demana a crits un recanvi de la seva plana política. Cal gent nova, amb idees
avançades, no més paràsits, no més instal·lats en la política.
La decepció, sovint, quan en sento parlar algun, és sempre
efectiva. Estic cansat, cada vegada més, del nacionalisme.
Fatigat, estic, del nacionalisme. Primer de tot, de l’espanyol,
que és invasiu, casernari. Després, del català, que és eternament planyívol. ¿Per què ens hem quedat tan encallats, com
a nació? I una sentència no absolutòria, ¿què provocarà? He
de reconèixer que, com a persona, el que més desitjo és que
els presos surtin de la presó i que els exiliats pugui tornar.
També com a català. Per mi, això és peremptori, el més urgent. Molt més que el destí de la meva nació.
¿Per què s’ha fet tot malbé?, que escriu la Ginzburg.

Albert Carnicé

Paisatge amb sentiment

Del 5 de juliol a l'11 d'agost
Fòrum Berger Balaguer
Rb. Ntra. Senyora, 6
Vilafranca del Penedès

Horari: de dijous a dissabte 18-20h
Diumenges i festius 12-14h i 18-20h
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