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El2x1delNobel:Olga
Tokarczuk iPeterHandke

La polonesa i l’austríac entren a l’Olimp literari

XAVI AYÉN
EUSEBIO VAL
Barcelona/Chaville (França)

Comsi es pogués viu-
re en un planeta
amb dos sols (i per
què no?), ahir l’Aca-
dèmia Sueca va
atorgar dos premis

Nobel de Literatura: a la polonesa
OlgaTokarczuk (Sulechów, 1962) i
a l’austríac Peter Handke (Griffen,
1942). La primera correspon ofi-
cialment al guardódel 2018, suspès
pels escàndols que van sacsejar
l’Acadèmia, i el segon, al d’aquest
any. El secretari perpetu de la ins-
titució,MatsMalm,ques’estrenava
en aquest tipus de compareixences
–en aquest sofert càrrec, això de
“perpetu” sembla irònic, perquè
n’hi ha hagut quatre els últims deu
anys–, va comparèixer amb puntu-
alitat escandinava a la una delmig-
dia i va argumentar, amb les frases
sintètiques característiques de la
institució,elveredictedel jurat:To-
karczuk l’obté per “una imaginació
narrativaque, ambunapassióenci-
clopèdica, simbolitza el creuament
de fronteres coma formadevida”; i
Handke és distingit per una obra

que,“plenad’ingenuïtat lingüística,
ha explorat la perifèria i la singula-
ritatde l’experiènciahumana”.
L’última obra deTokarczuk és la

seva novel·la Cos, que Rata publi-
caràd’aquíunsdiesencatalà, iAna-
grama a finals de mes en castellà.
LlicenciadaenPsicologia,hapubli-
catnovel·les, contes ipoemaris.Les
seves dues obres més conegudes
fins ara erenUn lloc anomenat An-
tany (1996) i Sobre los huesos de los
muertos (2009), un thriller meta-
físic i ecologista adaptat al cinema
per Agnieszka Holland i prota-
gonitzat per una enginyera de ca-
mins retirada que ensenya anglès
en una escola rural i que haurà
d’afrontar una sèrie d’assassinats
de caçadors furtius. L’obra de To-
karczukbarrejaelrealambelmeta-
físic, uneix el racional i l’irracional,
ambpersonatgesques’entrecreuen
formant un fresc de grans dimensi-
ons, una mena de trencaclosques
transcendent.
Tokarczuk va declarar ahir que

està “molt orgullosa” que els dos
premis d’aquest any siguin per a
escriptors de l’Europa central, on
“hi ha problemes amb la demo-
cràcia”, i va esperar que “en certa
manera infonguialguntipusd’opti-
misme, ja que tenim una cosa per
diralmón,encaraestemactius ien-
caratenimlacapacitatd’expressar-
nos”. L’escriptora anava amb au-
tomòbil per Alemanya quan va re-

Cultura
El guardó literari més important del món

bre la trucada anunciant el guardó.
Peter Handke, dramaturg i no-

vel·lista, és autor d’obres com La
por del porter davant del penalty
(1970), Cavalcada sobre el llac de
Constança (1970) oLagran caiguda
(2014).Ahiresvamostrar“sorprès”
per la concessió del Nobel, que va
qualificar dedecisió “molt valenta”

tenint en compte “totes les quere-
lles”detipuspolíticquevaprotago-
nitzar en el passat, com el seu su-
port al poble serbi durant la guerra
dels Balcans. L’autor va parlar amb
la premsa, dret, al descurat jardí de
casa seva, a Chaville, al sud-oest de
París, a prop de Versalles. El guar-
donat,quevarebrelanotíciaperte-

lèfon, acabava de tornar del seu
llarg passeig diari pel bosc. Portava
unes floretes grogues a la butxaca
de l’americana. Malgrat l’alegria,
Handke va ser crític, en de-
claracions aLaVanguardia, amb el
fet que no arribin al Nobel escrip-
tors de països molt petits i de mi-
nories. Va esmentar, per exemple,

l’escriptor Florian Lipusch, de la
minoria eslovena a Caríntia (Àus-
tria): “En el sentit de Goëthe, és
weltliteratur [‘literatura planetà-
ria’]”. “Però aquestes petites mi-
nories no es tenen mai en compte
per al Nobel –va afegir–. Hi ha una
cosa equivocada. La universalitat
del premi és una bonica afirmació

PETER HANDKE

“El Nobel estàmolt bé,
però les petites
minories no es
tenen en compte”

OLGA TOKARCZUK

“Hihaproblemesde
democràciaaEuropa,
peròencaratenimel
poderd’expressar-nos”

CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS
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#tuitsdecultura @EsterPA Ester Pujol Editora

Al mes de juny, en@puntinho10
em va dir: Tokarczuk guanyarà
un dia el Premi Nobel. Un home
ben informat, un gran escriptor
i a partir d’ara un visionari.

@toniclapes Antoni Clapés Periodista

Amics, després d’un seguit de proves amb els excel·lents
professionals de@hospitalclinic la meva prioritat ara és
la salut. Espero poder tornar a ser amb vosaltres des-
prés d’uns mesos de tractament. Gràcies pels vostres
missatges d’estima i suport. Jo també us trobo a faltar.

@czanon Carlos Zanón Escriptor

Gente que lamenta el cierre de un suplemento que
nunca compraron, gente que se enfurece por el cierre
de una librería a la que nunca fueron, gente preocupa-
da por la música en vivo a la que no va sin invitación.
Esa gente, esa multitud de gente concienzada.

peròtambéespotcriticar.Elspetits
premis per a les regions són potser
més seriosos que els granspremis”.
Va puntualitzar que, quan fa uns
anys va dir que el Nobel s’havia de
suprimir, es referia a la sevaactitud
coma lector,nopascomaautor.
–AniràaEstocolm?
–Sí, siDéuvol, sí.
–Des de la talaia del Nobel com

veuelmónd’avui?
–Aquesta és una pregunta que

l’ha de fer a altres persones, a si
mateix. No li puc donar cap titular.
Hihamoltsmons,monsmoltdiver-
sos.Devegadespassaunacosamolt
insignificant i penso: “Això és el
món”.
–Avui la notícia almón és l’ofen-

siva turcaalnorddeSíria.
–[amb ironia] Demà agafaré una

bicicleta i me n’aniré al nord del
Kurdistan... Conec molts kurds.
Parlemmolt... No tinc autoritat per
contestara la sevapregunta.
Handke va reconèixer la seva

Feliços. Peter Handke al seu
jardí de Chaville; i Olga
Tokarczuk, a Bielefeld, poc
després de saber que havien
guanyat el premi Nobel

Lanobleciutadanapolonesa

Olga Tokarczuk enclou diverses
paradoxes. Com a autora de lli-
bres de tot menys populars, de
lectura difícil, de llenguatge sen-
zill i, alhora, fi i ric, basats en un
pensament incisiu iprofundiuna
granerudició, venmolt.
Però la màxima paradoxa és

que es tracta d’una persona amb
gosadia i coratge en la vida públi-
ca, un compromís que els últims
anys l’haconvertiten labèstiane-
gra del règim nacionalista, de la
dreta i dels seus nombrosos acò-
lits,quedisparendiatribesdiàries
d’odi i assetjament en xarxes so-
cials.
Malgratquenomilitaenpolíti-

ca i és de temperamentmés aviat
tímid, tévocaciófeminista iésde-
fensora dels febles. S’ha abocat a
la lluita pels drets de la dona en
contra dels intents de restringir
encaraméseldreta l’avortament.
Defensa totes lesminories par-

ticipant regularment en les mar-
xes per la igualtat. Fa tres anys va
demanarquePolòniaadmetésre-
fugiatsdeSíria.Vadonarsuporta
les protestes delsmestres d’esco-
la contraris a la reforma escolar
queestàdestruint el sistemaedu-

catiu polonès. Va fer costat al
col·lectiudefamíliesambfillsdis-
capacitats a qui el Govern va ne-
gar un increment dels ajuts. És
una loquaç defensora de la natu-
ra,delatolerància,delpluralisme
idelsvalorsd’unasocietatobertai
liberal. Isesumaambentusiasme
ipreocupacióalacausadela inte-
gració de Polònia a laUnióEuro-
peaamenaçadaperladerivanaci-
onalistadelrègim. Defensalacul-
turacontralesintromissionsd’un
governambzel ideològiccensor.
“Soc patriota, i això vol dir que

vullqueelmeupaíssiguisegur,és

adir,dinsde laUnióEuropea.Ser
patriota vol dir respectar els con-
ciutadans, amb qui cal sentir-se
solidari. El patriota busca el bé
comú. Vol una cultura lliure i
oberta. I un país sense comple-
xos, on no s’exclogui ni es con-
demnil’altre.Capaçdedonarem-
para al refugiat”, declarava en
unaentrevista.
El zel nacionalista del Govern

quefalsifica lahistòriadePolònia
la treu de polleguera. Quan fa
quatre anys vapublicarEls llibres
deJacob, premiadaambelprinci-
pal guardó literari nacional, va
dir: “Ens inventem una història
de Polònia com un país tolerant i
obert quenoha fet res dolent ni a
lessevesminoriesnianingú.Però
noésveritat.Vamfercoseshorri-
bles com a colonitzadors, com
unamajorianacionalqueoprimia
les minories, explotava esclaus i
matava jueus”.
En aquell moment li va ploure

una allau dels pitjors insults de
militants nacionalistes i antise-
mites. Li van dir “traïdora”, “p...a
jueva” i “ucraïnesa”, tota una
campanya d’odi i assetjament a
què es van afegir portaveus del
partit governant.
“Ho considero una trista con-

firmació del meu diagnòstic”, va
dir enunaentrevista. “Esveuque
elmite d’unaPolòniamulticultu-
ral està trencat, surt l’odi envers
els estranys. Es reescriu la histò-
riaiesconsideratraïdortotaquell
que posa en dubte la seva versió
oficial”.
“El Nobel per a Tokarczuk es

deu que els salons de l’esquerra
occidentalpretenendonarsuport
alsseusagentspolonesosenlase-
va lluita contra el Govern nacio-
nal”, vaescriureahiraTwitterun
destacatpublicistanacionalista.c

ANÀLISI

Maciej Stasinski

FRISO GENTSCH / AP

Llança i tremolor

La documentalista Corinna Belz
es va trobar una nota escrita amb
llapis al reixat de ferro forjat que
vetava el pas al domicili de Peter
Handke, a la localitat francesa de
Chaville, que deia: “Soc al bosc.
Pot ser que tardi una mica”. Em
pregunto si la trucadade l’Acadè-
miaSueca, enelsmomentsprevis
al’anuncipúblic,deuhaveragafat
l’escriptor al bosc–im’imagino el
timbre del telèfon, perquè algú
que ha dedicat un assaig al juke-
boxsegurqueconservaunfix,res-
sonant pel seu domicili espartà–
anant a buscar bolets, una de les
sevesgransaficions.Isicomençar
parlant de bolets per celebrar tot
un premiNobel el sorprèn és que
noha llegitHandke, perquè el di-
minut,elmésproper i terrenal,ha
estat una porta d’entrada recur-
rent al transcendent. “El petit
món. La meva salvació”, va arri-
bar a declarar. Una altra manera
dedirquelavidaestàenelsdetalls
que ens envolten. Davant el mis-
teri de l’existència i la manera de
suportar-la, l’austríac ha interro-
gat lanaturasenseparar ihaexal-
tat fins i tot el menys novel·lesc
(casdelbanyaEl lugarsilencioso).

Davant la notícia, d’altres de-
uen haver pensat, amb certa sor-
na, coms’hodeuhaverpresBernt
Hagvet, el professor de ciència
política que va comparar la con-
cessió del premi Ibsendel 2014 al
mateixautorambel fetqueGoeb-
bels rebés el premi Immanuel
Kant (un altre noruec il·lustre,
Karl Ove Knausgaard, li va dedi-
car un assaig-lloa amb motiu del
guardó, que ha trobat forat al vo-
lum final deLameva lluita).Però
siHandkeha estat un imant per a
la polèmica és perquè abans ha
exercitd’intel·lectualpur,ésadir,

desubjecteques’hoqüestionatot,
algú que fuig de les respostes fà-
cils, dels relats assumits, i que es
posicionaienssacseja,queestaca
i ens fa venir esgarrifances. I per-
què,abansdetot,Handkevapatir
traumes profunds que el van fer
mirar cap a les profunditats de si
mateix(suïcidimatern,alcoholis-
me del seu padrastre) i pensar/
pensar/pensar senseparar, fer-se

amo d’una erudició aclaparadora
i desenvolupar una polivalència
artística (poeta, novel·lista, assa-
gista, guionista i director de cine-
ma, dramaturg, crític literari, tra-
ductor...) a l’abastdepocs.
Handke també exemplifica

modèlicament la visió de l’autor
reclús –recordo, quan treballava
per a una revista literària, els in-
tentsreiteratspercontactar-lote-
lefònicamentques’acabavenamb
peticions de tornar a trucar més
tard, o cruixits de fax, o sons de
trucada interminables– i discipli-
nat fins a la neurosi, l’explorador
de l’inefablequenecessitaunaso-
litud i un silenci de ferro, l’artista
que viu en el llenguatge (que el
meravella i el frustra alhora), un
individu que davant la càmera de
la documentalista expressava la
seva convicció que la millor ma-
nera d’inaugurar una casa no era
fent una festa, sinó tancant-s’hi a
crearun llibrenou.
Un fragment del seu cèlebre

poemaCançódelainfànciarecitat
a la pel·lícula El cielo sobre Berlín
–el guió el va escriure amb el di-
rector Wim Wenders– deia:
“Quan el nen era nen / va llançar
un pal contra un arbre com
una llança / i encara és allà tre-
molant”.Isí, lasevaobraésalhora
llança (travessa, fereix, dol) i tre-
molor (acaricia, commou, con-
sola).c

ANÀLISI

Antonio
Lozano

La gosadia i el coratge
d’Olga Tokarczuk
l’han convertida
en la bèstia negra
del règim nacionalista

Davant el misteri de
l’existència, Handke
interroga la natura
i exalta coses com
el lavabo o el ‘jukebox’

“afecció”perEspanya,pelsseuspai-
satges, font d’inspiració d’algunes
de les seves obres. Sobre els autors
espanyols que més l’han influït, va
destacar sant Joande laCreu, santa
Teresa d’Àvila i Cervantes. No va
entrar en la pregunta sobre els na-
cionalismes. “Distingeixo entre na-
cionalisme i patriotisme”, va mati-
sar. “Quanalgúquenoconeixbéels
austríacsinsultaÀustria,joladefen-
so, iaixíesdevincpatriota”.
En fi. És l’hora de la literatura.

Milions de persones a tot el món
han començat a anar a llibreries i
biblioteques a aconseguir obres
d’aquests dos autors. Benvingut si-
guielNobeluncopmés.c
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