
AMOS OZ: UNA HISTÒRIA D’AMOR I DE FOSCOR 

Llibre immens, relat desbordant, intensament obert, amb molts fronts, com ha de ser en tota 

història de vida. Davant d’aquest allau podem fixar la mirada i parlar de moltes coses o temes: 

la família, el món jueu, la construcció d’Israel, el pas de l’infantesa al món adult, el naixement 

d’un escriptor...molts temes, moltes reflexions en una mateixa història.  

Jo  he  volgut  simplement  guardar  les  cites  que  m’han  semblat  més  significatives  i  que  fan 

referència  a  la  lectura,  al  fet  lector  i  llibresc.  Per  interès  personal.  Hem  sembla  que  de  les 

moltes coses que del tema ens diu Oz, alguna pot despertar el vostre interès, veiem: 

 

Pàg. 31‐34 La importància dels llibres: 

El  pare  tenia  una  relació  sensual  amb  els  llibres.  Li  agradava  manipular‐los,  palpar‐los, 

acaronar‐los,  olorar‐los.  Els  llibres  l’obsessionaven...El  dia més  bonic  de  la meva  vida  em  va 

arribar  quan  tenia  més  o  menys  sis  anys:  el  pare  em  va  fer  un  lloc  en  una  de  les  seves 

prestatgeries  perquè  hi  poses  els meus  llibres.  Per  ser més  exactes,  em  va  cedir  uns  trenta 

centímetres, aproximadament la quarta part del prestatge inferior. Vaig reunir els meus llibres 

que fins aquell dia havien reposat en una tauleta al costat del meu llit, els vaig   portar a coll 

fins a  la prestatgeria del pare  i els vaig posar drets,  com cal, d’esquena al món exterior  i de 

cara a la paret. 

Va ser una mena de cerimònia d’iniciació: qui pot tenir els llibres drets ja no és un nen, és un 

home. Jo ja era com el pare. Els meus llibres ja estaven drets. 

Però vaig cometre un terrible error. El pare se n’havia anat a treballar i jo podia disposar a gust 

del  tros  de  prestatge  que m’havia  cedit,  però  tenia  una  idea  completament  infantil  de  com 

s’havien de fer les coses. Així doncs, vaig classificar els meus llibres per mida però vet aquí que 

els més  alts  eren  els  que  estaven molt  per  sota  del meu  nivell:  llibres  per  a  nens,  en  vers, 

il∙lustrats, és a dir, els que llegia quan era molt petit. Ho vaig fer d’aquella manera perquè volia 

omplir tot  l’espai de la prestatgeria que m’havien atorgat. Volia que el racó dels meus llibres 

estigués replè, atapeït, ple a vessar, com la part del pare. Encara em sentia del tot eufòric quan 

el pare va tornar de  la  feina, va mirar  incrèdul el meu prestatge  i després, sense dir ni mitja 

paraula, em va clavar una mirada que no podré oblidar mai: una mirada de menyspreu, d’una 

desil∙lusió  tan  amargant  que  no  la  podia  expressar  en  paraules,  una  mirada  d’absoluta 

decepció  genètica...et  penses  que  els  llibres  són  soldats? Una  guàrdia  d’honor?  La  desfilada 

d’una  orquestra  de  bombers?  Després  va  callar...Al  final  d’aquell  silenci,  durant  uns  vint 

minuts, el pare em va explicar la realitat de la vida. Sense deixar‐se res al pap. Em va iniciar en 

el secret dels misteris més ocults del món de  la biblioteconomia: em va desvelar tan el camí 

reial com els secundaris entre boscos, els paisatges vertiginosos de variants, matisos, fantasies, 

avingudes solitàries, tonalitats agosarades i capricis excèntrics: els llibres es podien classificar 

per títol, per odre alfabètic d’autor, per col∙lecció  i editorial, per ordre cronològic, per tema, 

per gènere i per àrea de coneixement, fins i tot per lloc de publicació. Depèn... 



Duran els dies següents, em vaig passar un piló d’hores organitzant la meva biblioteca, vint o 

trenta llibres que barallava i disposava com si fossin cartes, la reorganitzava més d’un cop, de 

mil maneres, a partir de totes les combinacions i criteris possibles. 

Els llibres m’han ensenyat l’art de la composició: no el seu contingut, sinó els mateixos llibres; 

la seva realitat física. Els llibres m’han permès conèixer les torbadores terres de ningú, la zona 

de foscor que hi ha entre el que és permès i el que és prohibit, entre el que és legítim i el què 

és  excèntric,  entre  el  que  és  normatiu  i  el  que  és  extravagant.  Aquesta  lliçó  sempre 

m’acompanya.  I  quan  vaig  arribar  a  l’amor,  ja  no  era  un  novici  del  tot;  sabia  que  existien 

opcions diferents, autopistes, itineraris de muntanya multicolors i camins perduts que gairebé 

ningú no havia  trepitjat. Que existien permissivitats  al  límit  de  la prohibició  i  prohibicions al 

límit de la permissivitat. Depèn. 

De vegades, els pares em deixaven agafar llibres de les prestatgeries i endur‐me’ls al pati per 

airejar‐los:  no  més  de  tres  a  la  vegada,  perquè  no  els  desordenés  i  cadascun  tornés 

exactament al seu lloc. Era una gran i plaent responsabilitat, perquè l’olor de la pols dels llibres 

era  tan  excitant  que  de  vegades  m’arribava  a  oblidar  de  la  meva  tasca,  de  la  meva 

responsabilitat  i  de  la  meva  dignitat,  i  em  quedava  al  pati  fins  que  la  mare,  preocupada, 

enviava al pare a salvar‐me, que no m’hagués agafat una insolació, que no m’hagués mossegat 

un gos, i sempre em trobava arraulit en un racó del pati, immers en la lectura, amb els genolls 

doblegats  i  el  cap  cot  i  bocabadat,  i  quan  em  preguntava,  amb  un  to  de  veu  entre  aspre  i 

afectuós, què m’havia passat, em calia una bona estona per  retornar a aquest món, com un 

ofegat o un desmaiat que tornés lentament, a contracor, de les profunditats insondables a la 

superfície de la vall de llàgrimes de les obligacions quotidianes. 

 

Pàg. 46 El bon lector, la lectura com introspecció, com a possibilitat d’alleugerir i remenar els 

monstres interiors 

Vet aquí que quan llegeixes la història de Raskolnikov, si no ets un lector xafarder, sinó un bon 

lector, tel pots endur cap endins, cap els teus soterranis, els teus foscos laberints, darrera les 

reixes, al  fons de  la masmorra, allà el podràs posar en  contacte amb els  teus monstres més 

vergonyants i abominables, i podràs comparar els monstres dostoievskians amb els teus que, a 

la visa quotidiana mai no podràs comparar amb res perquè mai no els  revelaràs a cap ésser 

vivent, ni tan sols en veu baixa, al llit, a orella del qui o de la qui comparteix el llit amb tu, no 

fos cas que a l’instant agafés el llençol per cobrir‐se i fugís cridant de terror. 

Així Raskolnikov podria endolcir un xic  la vergonya  i  la soledat de  la masmorra a  la qual  tots 

condemnem el nostre presoner interior per a tota la vida. Així els t’alleujarien un xic la tragèdia 

dels teus secrets humiliants. No només a tu, amic meu, sinó a tots els que som una mica com 

tu. Cap persona és una illa, tots en som mitja, una península envoltada gairebé per tots costats 

d’aigua negra i, no obstant això, unida a d’altres penínsules. Vet aquí, per exemple, el que en 

Rico Danon, al llibre El mateix mar, pensa del misteriós home de les neus de les muntanyes de 

l’Himàlaia: 

Qualsevol nascut de dona carrega els pares a l’esquena. No a l’esquena, dins seu. 



Els ha de carregar tota la vida, a ells i a tots els seus, els seus pares, els pares dels deus pares, 

una nina russa prenyada fins a l’última generació. 

Vagi on vagi hi anirà prenyat dels pares, 

quan se’n va al llit hi va prenyat dels pares, quan es lleva 

va prenyat dels pares, tant si se’n va lluny com si no es mou. Nit rere nit 

comparteix el catre amb el pare i la màrfega amb la mare 

fins que li arribi el dia. 

No preguntis si són fets reals. Si és el que li passa a l’autor. Pregunta’t sobre tu mateix.  I pel 

que fa a la resposta, guarda‐la per a tu. 

 

Pàg. 66‐67‐68 La biblioteca de l’oncle 

Aquí, a la biblioteca privada de l’oncle, hi ha més de vint‐i‐cinc mil volums, llibres antics molt 

valuosos, manuscrits  dels  nostres  escriptors  i  poetes més  grans,  primeres  edicions  amb una 

dedicatòria personal dels autors, volums manllevats amb astuts artificis de  l’Odessa soviètica 

que han arribat aquí vés a saber per quins camins tortuosos, joies bibliogràfiques rares i difícils 

de  trobar,  textos profans  i  textos  religiosos, quasi  tots  tresors de  la  saviesa d’Israel  i  el  bo  i 

millor  de  la  d’altres  pobles,  llibres  que  l’oncle  va  adquirir  a  Odessa  i  a  Heidelberg,  que  va 

descobrir a Lausana, que va trobar a Berlín o a Varsòvia, o que va demanar a Amèrica, i llibres 

dels quals només hi ha un exemplar a la biblioteca del Vaticà, en hebreu, arameu, siríac, grec 

antic i modern, sànscrit,  llatí, àrab medieval, rus anglès, alemany, espanyol, polonès, francès, 

italià  i d’altres  idiomes  i dialectes dels quals  jo no n’havia  sentit a parlar mai,  com  l’ugarític, 

l’eslovè, el cananeu‐maltès i l’eslavònic. 

La biblioteca tenia una atmosfera d’austeritat  i d’ascetisme, amb les  línies negres  i  rectes de 

les desenes de prestatges que hi havia des del terra fins l’alt sostre, fins i tot per damunt de les 

llindes  de  les  portes  i  finestres,  una  majestuositat  muda,  rígida  i  solemne  que  no  admetia 

rialles ni frivolitats, i que a tots ens obligava, fins i tot a l’oncle Iossef, a parlar sempre en veu 

baixa. 

L’olor de la colossal biblioteca de l’oncle m’acompanyarà tota la vida: el flaire polsós i excitant 

de  les  set  ciències  esotèriques,  d’una  vida  d’estudi muda  i  aïllada,  d’un  eremita  amb molts 

secrets,  un  silenci  d’ultratomba  que  sorgia  de  les  profunditats  dels  pous  de  la  reflexió  i  la 

saviesa,  el  mormoleig  dels  llavis  de  pensadors  ja  morts,  la  remor  dels  pensaments  secrets 

d’autors difunts, la carícia glaçada dels desitjos de generacions anteriors. 

 

Pàg. 82 La gran obra literària ha de tenir una intenció 

Des  dels  inicis    de  la  meva  vida  literària  i  de  la  nostra  vida  pública,  fins  ara,  sempre  he 

constatat, i ho segueixo fent, que el que és essencial de la força i la grandesa d’un escriptor és 



troba  en  el  seu  phatos,  en  la  seva  lluita  acarnissada  contra  tot  el  que  és  comú  i  acceptat! 

Certament,  un  bonic  relat  i  un  poema  plaent  són  coses  agradables  que  eixamplen  l’esperit. 

Però  no  tenen  la  força  d’una  gran  obra.  El  poble  exigeix  que  una  gran  obra  transmeti  un 

missatge,  una  profecia,  una  visió  del  món  nova  i  refrescant,  i  sobretot  que  posseeixi  una 

perspectiva moral... 

 

Pàg. 86‐87 Creador de paraules 

Un home capaç de crear una paraula nova i fer que aquesta s’integrés al sistema circulatori de 

la llengua, només em semblava una mica inferior al creador de la llum i de la foscor: si escrius 

un llibre pots tenir la sort que la gent el llegeixi durant un cert temps, fins que d’altres, nous i 

millors, el desbanquin, però qui engendra una paraula nova és com si l’hagués tocat l’eternitat. 

 

Pàg. 178 Obrir el paquet on hi ha el teu primer llibre 

Recordo que, dissimulant la seva excitació, no va ni arrencar ni tallar el cordill amb tisores, sinó 

que, mai no ho oblidaré, va anar desfent els nusos, un a un, amb una paciència  infinita, fent 

servir les ungles –que les tenia molt fortes‐, la punta d’un tallapapers o un clip torçat. Quan va 

acabar, en lloc de llançar‐se als llibres, va cargolar lentament el cordill, va enretirar l’embalatge 

de paper setinat, va tocar lleugerament amb la punta dels dits la coberta del primer exemplar 

del  paquet,  acaronant‐lo  com  un  amant  tímid,  el  va  agafar  amb  les  mans  i  se’l  va  acostar 

delicadament  a  la  cara,  el  va  obrir  una mica  per  ensumar  les  pàgines,  amb  els  ulls  tancats, 

aspirant profundament l’olor de tinta fresca, la delícia del paper nou, l’aroma embriagant de la 

cola  d’enquadernar.  Després  es  va  posar  a  fullejar‐lo  començant  per  l’índex,  observant 

atentament la llista d’errades i els apèndixs, rellegint el pròleg de l’oncle Iossef i la seva pròpia 

introducció, examinant  les pàgines de respecte,  tornant a acaronar  la coberta  i, bruscament, 

com si tingués por de les mudes burles de la mare: 

‐Un llibre acabat d’imprimir, el primer, gairebé és com si acabés de tenir un altre fill –li va dir a 

tall de justificació. 

‐Quan li hagis de canviar els bolquers ja m’ho diràs – va dir la mare 

 

Pàg. 183‐184‐85‐186 Contes que explica la mare 

Una vegada, darrera les altes muntanyes, més enllà dels rius profunds i de les estepes desertes, 

hi havia un petit i remot poble les cabanes del qual amenaçaven d’esfondrar‐se. A l’extrem del 

poble,  a  l’ombra  d’un  negre  bosc  d’avets,  hi  havia  un  vell,  pobre, mut  i  cec,  sense  amics  ni 

parents, que es deia Al∙leluiev. L’Al∙leluiev era el més ancià de tots els vells del poble, de la vall i 

de  l’estepa. No era  simplement d’edat avançada,  era ancestral.  Era  tan decrèpit que  la  seva 

esquena corbada es cobria d’una lleugera molsa. Al cap, enlloc de cabell l’hi creixien tota mena 

de  fongs  negres,  i  en  lloc  de  galtes  tenia  forats  on  es  mesclaven  falgueres  i  líquens.  A  les 

plantes dels peus d’aquest Al∙leluiev  ja hi havia començat a despuntar,  tot retorçant‐se, unes 



arrels  negres,  i  a  les  conques  dels  ulls  s’hi  havia  instal∙lat  unes  cuques  de  llum  resplendents. 

L’ancià Al∙leluiev era més vell que el poble, que la neu i que el temps. Vet aquí que un dia va 

córrer  el  rumor que al  fons de  la  seva  cabana,  les persianes de  la qual  no  s’havien obert,  hi  

vivia un altre encià, en Txernitxortin, encara més atrotinat que l’Al∙leluiev, més cec, més pobre, 

més mut, més encorbat, més sort i més paralític, il∙legible com una moneda tàtar. Al poble, les 

nits de neu, es deia que el vell Al∙leluiev s’ocupava en secret del vetust Txernitxortin, li netejava 

i li rentava les ferides, li oferia menjar i allotjament, l’alimentava amb baies del bosc, li treia la 

set amb aigua del pou o amb aigua de neu i, a vegades, de nit, li cantava una cançó de bressol: 

mmm... mmm...  Dorm  infant  un  son  llis,  somia  el  paradís,  dorm  infant  un  son  llis,  domia  el 

paradís...I  s’adormien  abraçats,  el  vell  i  el  seu  vell  company, mentre  defora  bufava  el  vent  i 

nevava. Si els llops encara no els han devorat, ells segueixen vivint en la seva humil cabana, el 

llop udolant al bosc i el vent xiulant a la xemeneia. 

...Atordit  i  perdut,  vagava  sense  parar  per  boscos  virtuals,  boscos  de  paraules,  cabanes  de 

paraules, prats de paraules. La realitat de les paraules deixava de banda els patis fuetejats per 

la calor, els coberts d’uralita ondulats adossats a les cases de pedra, els balcons carregats de 

palanganes  i d’estenedors. L’entorn no comptava. Només m’interessava el que estava fet de 

paraules. 

...La realitat era un esforç en va, un calamitós intent d’imitar la força del món de les paraules. 

Vet aquí el conte que la mare em va explicar d’una dona i uns ferrers; no es va pas mossegar la 

llengua  i,  sense  tenir en  compte  la meva curta edat, em va desvelar  les  llunyanes  i  variades 

províncies de la llengua que gairebé cap nen havia trepitjat mai, on viuen els ocells del paradís 

del llenguatge: 

Fa molts anys, vivien en un poble tranquil del país d’Enulària, a  la regió de  les valls  interiors, 

tres germans  ferrers, en Mixa, n’Eiòixa  i n’Antòixa. Els  tres eren rabassuts  i peluts, uns ossos 

que  es  passaven  l’hivern  dormint  i  que  només  a  l’estiu  forjaven  aixades,  ferraven  cavalls, 

esmolaven ganivets, feien dagues, trempaven fulles esmolades i fonien vells timons. Un dia, en 

Mixa, se’n va anar a la regió de Troixiban. Va ser fora molt de temps, però no va tornar tot sol, 

sinó amb una dona‐nena alegre anomenada Tatiana, Tània, Tànitxka. Era la dona més maca, 

no hi havia cap altra que ho fos més en tot el país d’ Enulària. Els dos germans petits d’en Mixa 

van cruixir de dents, però sense dir  res en tot el dia. Cada vegada que un d’ells  la mirava,  la 

Tànitxka esclatava a riure com un picarol, obligant‐los a baixar  la mirada.  I  si era ella  la que 

mirava,  aquell  a  qui  havia  decidit  mirar  s’estremia  i  apartava  la  mirada.  La  cabana  dels 

germans ferrers només tenia una estança no massa gran que compartien en Mixa i la Tànitxka, 

la forja, la manxa i els estris de ferrer, n’Eliòixa –el germà salvatge‐ i n’Antòixa – el sorrut‐, a 

més de pesants martells, destrals cisells, barres de ferro, cadenes i cilindres metàl∙lics. Va nar 

així: un dia, algú va empènyer en Mixa a la caldera de la fosa i n’Eliòixa va prendre per dona la 

Tànitxka. Durant set setmanes la bella Tànitxka va ser la dona del salvatge Eliòixa, fins que el 

martell laminador li va caure a sobre amb tot el seu pes, colpejant‐lo i aixafant‐li el pit, el sorrut 

Antòixa el va enterrar i li va prendre el lloc, però al cap de set setamanes, mentre es menjava 

un  pastís  de  bolets,  de  sobte  n’Antòixa  va  empal∙lidir,  després  es  va  poar  de  color  blau,  i 

després  es  va  morir  asfixiat.  Des  d’aleshores,  joves  ferrers  procedents  de  qualsevol  indret 

d’Enulària passen per aquella cabana, però cap no gosa quedar‐s’hi set setmanes senceres: un 

s’hi queda una setmana i un altre només dues nits. I la Tània? Els ferrers d’Enulària saben que a 



la Tànitxka tan li agraden els ferrers que hi van per una stmana, com els que hi van per dos o 

tres dies, o com els que només hi passen una nit  i un dia: mig despullats treballen per a ella, 

ferren, solden i fonen, però ella no té ni mai tindrà paciència per aguantar un hoste que oblidi 

anar‐se’n. Una setmana o dues està bé, però set? 

 

Pàg. 256 El conte abans d’anar a dormir 

Jo no era la preferida ni del pare ni de la mare (parla la Sònia, germana petita de la Fània, mare 

d’Amos), potser només de l’avi Efraïm, però els estimava molt tots: no era envejosa ni els feis 

retrets. Potser precisament aquell qui és menys estimat, si no és envejós ni rancorós, pugui fer 

sortir  de  dins  seu més  amor,  oi? No  estic massa  segura  del  que  acabo  de  dir.  Potser  és  un 

conte  buit  que m’explico  abans  d’anar  a  dormir.  Potser  tots  ens  expliquem  un  conte  abans 

d’anar a dormir perquè sigui menys terrible. 

 

Pàg. 339‐340‐341 L’aprenentatge d’escriptor observant el pare 

Quan  tenia  cinc  anys,  unes  dues  o  tres  setmanes  després  d’haver  après  les  lletres,  darrere 

d’una  de  les  fitxes  del  pare  hi  vaig  escriure  amb  lletres  d’impremta:  “Amos  Klausner, 

escriptor”, i que la vaig clavar amb una xinxeta a la porta de la meva habitació. 

Abans d’aprendre a llegir ja sabia com es feien els llibres: m’esmunyia de puntetes darrere el 

pare,  inclinat sobre el seu escriptori, amb les espatlles endavant, el cap cansat flotant enmig 

del cercle grogós que sortia del llum de la taula, obrint‐se camí, lentament i amb molt d’esforç, 

per damunt de l’abrupte uadi que serpentejava pel mig de l’escriptori, entre dos muntijols de 

llibres  que  s’apilaven  davant  seu,  recopilant,  reunint,  examinant  atentament,  analitzant, 

ordenant i copiant en petites fitxes tota mena de detalls trets de grans llibres que tenia oberts 

al davant, anotant    i aplegant, amb compte  i responsabilitat, cada detall al seu  indret precís, 

com si fes un collaret amb pedres precioses. 

En  el  fons,  jo  treballo  una  mica  com  ell.  Ho  faig  com  un  rellotger  o  un  orfebre  de  temps 

passats: un ull  tancat,  l’altre clavat en una mena de tub cilíndric amb una  lupa de rellotger  i 

unes delicades pinces als dits. Damunt  la  taula, davant meu, no hi ha petites  fitxes  sinó una 

munió de paperets on hi he escrit paraules, verbs, adjectius i adverbis, i també una quantitat 

considerable de fragments de frases, de trossos d’expressions i de descripcions, i tota mena de 

proves de combinacions de paraules. De tant en tant, amb les delicades pinces agafo amb cura 

una  d’aquestes  partícules,  una  minúscula  molècula  de  text,  l’aixeco  i  l’examino  bé  a 

contrallum,  la  tombo  per mirar‐la  de  tots  costats,  la  llimo  i  la  poleixo  una mica,  la  torno  a 

analitzar a contrallum, la llimo un pensament més, m’inclino i encasto delicadament la paraula 

o l’expressió al lloc que li correspon a la trama. I m’espero. La miro de dalt, de costat, amb el 

cap una mica  inclinat, de dret  i del revés. Encara no n’estic del  tot satisfet,  torno a treure  la 

partícula que acabo d’encastar i provo de posar al seu lloc una paraula diferent, o de col∙locar 

la paraula  anterior  en un  altre  espai  de  la mateixa  frase,  la  trec  i  la  poleixo una mica més  i 

intento tornar a posar la paraula que havia escollit: potser des d’un altre angle? Potser en una 



disposició  diferent?  O  potser  seria  millor  desdoblar  la  frase  i  escriure’n  aquí  una  altra 

d’independent, d’una sola paraula? 

M’aixeco. Dono  voltes  a  l’habitació.  Torno a  la  taula.  Reflexiono en això uns minuts,  o més, 

esborro tota  la frase o arrenco el full de paper,  l’arrugo i el faig a miques. Em desanimo. Em 

maleeixo amb veu alta i maleeixo l’escriptura i la llengua, però malgrat tot, ho torno a provar. 

Una  vegada  vaig  dir  que  escriure  una  novel∙la  era  com  construir  la  carena  de  muntanyes 

d’Edom    amb  peces  de  Lego.  O  com  construir  completament  París,  amb  els  seus  edificis, 

places, passeigs, torres i afores. Fins l’últim banc del carrer, amb llumins. 

Per escriure una novel∙la de vuitanta mil paraules cal prendre al voltant d’un quart de milió de 

decisions:  no  només  pel  que  al  desenvolupament  de  la  trama,  qui  viurà  i  qui  morirà,  qui 

estimarà i qui trairà, qui s’enriquirà o qui enfollirà, quins seran els noms, l’aspecte, els costums 

i la feina dels personatges, la divisió en capítols i el títol del llibre (aquestes són decisions més 

fàcils  i  menys  delicades),  i  no  només  quan  explicar  i  quan  ocultar,  què  dir  abans  i  què  dir 

després,  quines  coses  dir  obertament  o  quines  cal  només  insinuar  (aquestes  també  són 

decisions  poc  delicades);  també  cal  prendre  una  gran  quantitat  de  subtils  decisions,  per 

exemple,  què  posar  allà,  a  la  tercera  frase,  cap  al  final  d’aquell  paràgraf,  blau  o  blavós?  O 

potser blau cel? O atzur? O blau fosc? O potser blau‐gris? Potser aquest blau‐gris hauria d’anar 

al començament de la frase? O val més que es fragmenti al final de la frase? O al mig? O fer‐ne 

una frase molt curta, independent, amb un punt al davant i un punt i apart al darrera? No seria 

millor  que  aquest  blavós  es  submergís  en  el  corrent  d’una  frase  ondulant  i  complexa,  amb 

molts membres  i  abundoses  subordinacions? O  potser  valdria més  escriure  allà  simplement 

tres paraules “llum del capvespre” i no acolorir aquesta llum amb cap gris‐blau ni cap blau cel 

cendra? 

Des de  la meva  tendra  infantesa,  en  certa manera  vaig  ser  la  víctima d’un  rentat de  cervell 

sistemàtic: el santuari de  llibres de l’oncle Iossef a Talpiot, el cep dels  llibres del pare, a casa 

nostra, a Kérem Abraham, el refugi dels llibres de la mare, els poemes de l’avi Alexander, les 

novel∙les del nostre veí, el senyor Zarkhi, les fitxes i els jocs de paraules del pare, la pefumada 

abraçada  de  Saül  Txernikhovski  i  les  panses  del  senyor  Agnon,  el  qui  projectava  diferents 

ombres a la vegada. 

El  cert és que, en el  fons  i  clandestinament,  renegava d’aquella petita  fitxa que havia  clavat 

amb una  xinxeta  a  la  porta:  durant  anys,  no  vaig  deixar  de  somiar  secretament  que un dia, 

quan  fos  gran,  deixaria  aquell  laberint  de  llibres  per  esdevenir  bomber:  el  foc,  l’aigua, 

l’uniforme i l’heroisme, el lluent casc platejat, la ululació de la sirena, l’admiració de les noies, 

els llums d’alarma intermitents, la confusió al carrer, el ràpid moviment del cotxe de bombers 

vermell que parteix el món en dos, com el tall d’una espasa, mentre la tràgica sirena atemoreix 

tothom, obrint‐se pas i deixant al seu darrere una estla de cames paralitzades i de cors glaçats. 

 

Pàg. 346‐347 La mare llegeix 

Però  quan  la  casa  estava  perfectament  endreçada,  tots  els  plats  i  olles  nets,  la  roba 

curosament  plegada  i  col∙locada  en  angle  recte  al  prestatge  de  l’armari,  aleshores  la  mare 



s’arraulia  al  seu  racó  i  llegia.  Relaxada,  respirant  lentament  i  suaument,  seia  al  sofà  i  llegia. 

Descalça  i  amb  les  cames doblegades  sota el  cos,  llegia.  Tota  ella  inclinada  cap el  llibre  que 

reposava damunt els genolls, llegia. L’esquena corbada, el cos inclinat, les espatlles caigudes, el 

cos  com una mitja  lluna,  llegia.  La  cara mig  tapada per  la  cortina de  cabell  negre que queia 

sobre la pàgina, llegia. 

Llegia a  la  tarda, mentre  jo  jugava al pati  i el pare estava al seu escriptori escrivint  les seves 

investigacions en les fitxes molt plenes, llegia després de sopar i fregar els plats, llegia quan el 

pare i jo estàvem asseguts a l’escriptori, jo amb el cap inclinat fregant‐li l’espatlla, classificant 

segells i enganxant‐los en un àlbum seguint el catàleg, i seguia llegint quan jo me n’havia anat 

a dormir i el pare havia tornat a les seves fitxes, i llegia quan ja havien baixat les persianes i el 

sofà  s’havia  donat  la  volta,  deixant  al  descobert  el  llit  de matrimoni  que  amagava,  i  seguia 

llegint  quan  el  llum del  sostre  ja  estava  apagat,  quan  el  pare  s’havia  tret  les  ulleres  i  posat 

d’esquena a ella per dormir el somni tranquil dels qui estan convençuts que ben aviat tot aniria 

bé,  i  ella  seguia  llegint,  patia uns  insomnis  cada vegada pitjors,  fins que,  el  darrer  any de  la 

seva vida, diferents metges li van receptar unes pastilles més fortes i tota mena de beuratges i 

tisanes per dormir, i també li van recomanar dues setmanes de repòs complet en una pensió 

de Safed o en una casa de repòs del Fons d’assistència mèdica a Arza, prop de Motsa. 

El pare va demanar als seus pares que li deixessin algunes lliures i es va fer responsable del nen 

i de la casa mentre la mare se n’anava sola a reposar en una pensió a Arza. Però allà tampoc no 

va deixar de llegir, al contrari, gairabé va llegir dia i nit. Es passava el dia llegint estirada en una 

gandula  en  un  petit  bosc  de  pins,  a  mig  vessant  de  la  muntanya,  al  vespre  llegia  al  balcó 

il∙luminat mentre els altres  residents ballaven,  jugaven a cartes o participaven en tota mena 

d’activitats. A la nit, per no molestar la seva companya d’habitació, se n’anava a un apetita sala 

que hi havia al costat de les oficines, seia en una punta del banc i es passava gairebé tota la nit 

llegint  en  silenci.  Llegia  Maupassant,  Txèkhov,  Tolstoi,  Gnessin,  Balzac,  Flaubert,  Dickens, 

Chamisso,  Thomas  Mann,  Iwaszkiewicz,  Knut  Hamsun,  Kleist,  Moravia,  Hermann  Hesse, 

Mauriac,  Agnon,  Turgenev,  i  també  Somerst  Maugham,  Stefan  Zweig  i  André  Maurois, 

pràcticament no va alçar els ulls dels  llibres dutant  tota  l’estada de  repòs. Quan va  tornar a 

Jerusalem, se la veia cansada, pàl∙lida, feia ulleres, com si totes les nits hagués anat de gresca. 

Quan el pare i jo li vam demanar que ens expliqués com s’ho havia passat durant les vacances, 

somrient ens va respondre: “Em això no hi he pensat”. 

 

Pàg. 347‐348‐349 Aprenentatge de la lectura 

Un dia, jo tindria uns set o vuit anys, quan estàvem asseguts a la penúltima fila de l’autobús, de 

camí al dispensari o cap una botiga de sabates per a nens, la mare em va dir que amb els anys 

els  llibres poden canviar de  la mateixa manera que  les persones amb el  temps, però amb  la 

diferència que gairebé totes les persones acaben abandonant‐te quan ja no poden treure de tu 

cap  profit,  ni  plaer,  ni  interès  ni  sentiment,  mentre  que  els  llibres  mai  no  t’abandonen. 

Segurament, de vegades tu els abandonaràs, alguns per a molt de temps, d’altres per sempre. 

Però  els  llibres,  encara  que  els  traeixis,  mai  no  et  faran  una  mala  passada:  t’esperaran, 

silenciosos i humils, al seu prestatge. Si cal, desenes d’anys. Sense queixar‐se. Fins que una nit, 

quan de sobte en necessites un, encara que siguin les tres de la matinada, encara que sigui un 



dels  llibres  que  durant  anys  has  rebutjat,  fins  i  tot  esborrat  de  la  teva  memòria,  ell  no  et 

decebrà, baixarà del seu prestatge per fer‐te companyia en un moment difícil. Sense reserves, 

sense buscar excuses, sense preguntar‐se si val la pena, si t’ho mereixes, si encara l’importes, 

vindrà de seguida que li demanis. Mai no t’abandonarà. 

Quan  la Bluma va arribar a  l’edat de ser  instruïda, el seu pare  la  feia seure al seu costat per 

llegir  llibres amb ella. Filla meva, va dir Khaïm Nacht,  sé que no et deixo ni  riqueses ni bens, 

però t’ensenyo a llegir.  

Quan el món d’una persona s’enfosqueix, si llegeix un llibre pot veure un altre món. La Bluma 

aprenia fàcilment. Quan va conèixer completament les lletres va poder llegir contes, històries i 

llegendes (S.I. Agnon. Una història senzilla). 

Quin era el títol del primer llibre que vaig llegir tot sol? Més ben dit, el pare me l’havua llegit 

tantes  vegades  abans  d’anar  a  dormir  que,  segons  sembla,  vaig  acabar  aprenent‐lo  de 

memòria,  paraula  per  paraula,  i  un  dia  que  ell  no  tenia  temps  per  llegir‐me’l,  me’l  vaig 

emportar al  llit  i el vaig recitar de cap a peus, fent veure que llegia,  imitant al pare  i passant 

pàgina just entre les mateixes dues paraules entre les quals ell ho feia cada vespre. 

L’endemà  vaig  demanar  al  pare  que  acompanyés  la  lectura  amb  el  dit  i  jo  vaig  seguir 

atentament  el  recorregut  del  seu  dit mentre  llegia,  i  així  cinc  o  sis  vegades,  fins  que  al  cap 

d’uns dies ja sabia identificar cada paraula per la seva forma i pel lloc que ocupava a la línia (de 

la mateixa manera que es distingeixen els puntets de les fitxes del dòmino encara que estiguin 

barrejades). 

Aleshores va arribar el moment de sorprendre’ls: un dissabte al matí, vaig aparèixer a la cuina 

amb  pijama,  sense  dir  res  vaig  obrir  el  llibre  sobre  la  taula,  entre  els  dos,  el  meu  dit 

assenyalava  una  paraula  darrera  l’altre,  jo  les  recordava  i  pronunciava  just  quan  el  dit  les 

tocava. Els pares, ebris d’orgull i sense poder imaginar‐se la magnitud de l’engany, van caure al 

parany, completament convençuts que el nen especial havia aconseguit aprendre a llegir sol. 

 

Pàg. 351 Lectura compulsiva 

Però  no  havia  estat  jo,  sinó  ells,  els  que  em  van  empènyer  a  aprendre  a  llegir,  com  dos 

aprenents de bruixot; jo era l’aigua que no es podia aturar. “Com les aigües que emplenen el 

mar”, diu el profeta  Isaïes.  Jo era el golem de Praga a qui ningú no  li podia agafar el  tros de 

paper que li havien posat sota la  llengua. “Per favor, vine a veure‐ho, el teu fill torna a estar 

assegut  mig  despullat  al  mig  del  passadís  llegint.  El  nen  està  amagat  sota  la  taula  llegint. 

Aquest nen foll s’ha tornat a tancar a la cambra de bany a llegir, assegut al vàter, si no és que si 

han ofegat els dos, ell i el llibre. El nen només feia veure que dormia, de fet, esperava que jo 

me  n’anés,  i  al  cap  d’un moment  a  encès  el  llum  sense  permís,  i  segurament  està  assegut 

repenjant‐se contra la porta, perquè ni tu ni jo no puguem entrar, t’imagines què estarà fent? 

Aquest nen  ja sap  llegir  fins  i  tot sense vocals. Vols saber una cosa? Mira: veuràs com ara el 

nen seurà i esperarà que jo acabi de llegir el diari. Des d’ara a casa ja tenim un altre evident 

lector  de diaris.  El  nen  es  passa  el  dissabte  al  llit  llegint,  només  es  lleva per  anar  al  vàter.  I 

també  hi  va  amb  el  llibre.  Es  passa  el  dia  ajagut  llegint,  s’ho  empassa  tot,  sense  distinció, 



Històries d’Aixer Baraix i de Schofmann, una novel∙la de Pearl Buck sobre Xina, el Llibre de les 

llegendes jueves, els viatges de Marco Polo, les aventures de Magallanes i de vVasco de Gama, 

una guia per ancians que tenen la grip, el butlletí del nostre barri, els reis de casa de David, el 

diari dels esdeveniments de l’any 1929, opuscles sobre els assentaments agrícoles, exemplars 

del setmanari Davar ha‐Poelet, si segueix així, ben aviat es menjarà  les enquadernacions  i es 

beurà la tinta. Certament ha arribat el moment d’intervenir. Hi hem de posar fi: això comença 

a ser força estrany, fins i tot una mica preocupant. 

 

Pàg. 374‐375 Tot Jerusalem escriu 

Així doncs, cada tarda, els habitants de Jerusalem, tancats a casa seva com nosaltres, escrivien: 

els  professors  de  Rekhàvia,  els  intelectuals  de  Talpiot,  els  erudits  de  Bait  ha‐Kérem,  els 

investigadors  de  Quiriat  Xmuel,  els  poetes,  els  escriptors,  els  ideòlegs,  els  rabins,  els 

revolucionaris,  els  apocalíptics  i  els  filòsofs.  Quan  no  escrivien  llibres,  articles.  Quan  no 

escrivien articles, composaven rimes, o redactaven opuscles, pamflets i fullets. I si no, fulls de 

propaganda  il∙legal  contra  el  govern  anglès.  O  cartes  als  diaris.  O  s’escrivien mútuament.  A 

Jerusalem  tothom  passava  la  tarda  sobre  un  full  de  paper,  corregint,  esborrant,  escrivint  i 

polint: l’oncle Iossef i el senyor Agnon, l’un davant de l’altre, a ambdós costats del carreró de 

Talpiot.  L’avi  Alexander  i  la Mestrazelda.  El  senyor  Zarkhi  i  el  senyor Abramski,  el  professor 

Buber, el professor Scholem i el professor Bergman, el senyor Toren, el senyor Netaniahu i el 

senyor Wojlawski,  i potser també la mare. El pare  investigava els temes sànscrits que havien 

penetrat a l’èpica nacional lituana. O les influències homèriques en la poesia bielorussa. Com 

si, de nit, tragués el periscopi del nostre petit submarí per observar Danzig o Eslovàquia. El veí 

e  la  dreta,  el  senyor  Lemberg,  escrivia  les  seves memòries  en  ídix,  segurament  els  veïns  de 

l’esquerra, els Bikhovski, també escrivien cada tarda, i els Rosendorf, els de dalt, i els Stich, els 

de  la  casa  d’enfront.  Només  la  muntanya,  la  nostra  veïna  del  darrera,  només  ella  restava 

sempre muda. No escrivia una sola línia. 

Els  llibres  eren  el  tènue  ble  de  la  vida  que  unia  el  nostre  submarí  al mon  exterior.  Per  tots 

costats ens envoltaven les muntanyes, les coves i deserts, els britànics, els àrabs, els resistents, 

les  ràfegues  nocturnes,  les  explosions,  les  emboscades,  els  arrests,  els  registres  i  les  pors 

reprimides davant del que encara ens esperava. Enmig de tot això, d’una manera o d’una altra, 

el  delicat  flux  de  vida  s’obria    pas  vers  el món  real:  al món  real  hi  havia  el  llac  i  el  bosc,  la 

cabana, els prats  i  la devesa,  i el palau amb  torrasses, voladissos  i  frontó. També hi havia el 

foyer amb daurats, velluts i cristalls, il∙luminat amb una disbauxa de llums resplendents com el 

setè cel. 

 

Pàg. 375‐376 Convertir‐se en un llibre 

Com ja s’ha dit, en aquells anys volia créixer per ser llibre. 

No escriptor, llibre. Per por 



Perquè, a poc a poc, els qui no veien arribar a Palestina els seus  familiars, havien d’admetre 

que els alemanys els havien matat a tots. A Jerusalem hi regnava la por, una por que la gent 

s’esforçava tant com podia a enterrar‐la al més profund del seu pit. (...)  

Cert, cremar  llibres no és difícil, però malgrat tot, si creixia i em convertia en llibre, existia la 

possibilitat que un exemplar perdut aconseguís salvar‐se, aquí o en un altre país, en una ciutat, 

en una biblioteca remota, al racó d’una prestatgeria deixada de la mà de Déu: havia vist amb 

els meus ulls com els llibres aconseguien amagar‐se, ficar‐se en la foscor de la pols que hi ha 

entre  una  filera  de  volums  atapeïts,  sota  un  piló  de  pilons  de  fullets  i  revistes,  i  trobar  un 

amagatall fosc darrera d’altres llibres... 

 

Pàg. 446 Abans de la creació de les paraules (el dia que neix l’estat d’Israel) 

El pare i la mare eren allà, abraçats, aferrats l’un a l’altra com dos nens perduts al bosc, mai no 

els havia vist així abans d’aquella nit, ni els hi vaig tornar a veure, breument em vaig trobar al 

mg de  la  seva  abraçada,  i  després una altra  vegada a  collibè del  pare,  i  ell,  el meu educat  i 

racional  pare,  cridava  amb  totes  les  seves  forces,  sense  paraules  ni  jocs  de  paraules  ni 

consignes  sionistes  ni  exclamacions  d’alegria,  sinó  amb  un  crit  llarg  i  nu,  com  abans  de  la 

creació de les paraules. 

 

Pàg. 563‐564‐565‐566‐567 Lectures d’adolescència 

Fugia corrents cap a la  lúcida fortalesa dels  llibres d’intriga  i de les novel∙les d’aventures i de 

guerra:.....Miquel  Strogoff,  de  Jules  Verne,  em  va  deixar  records  que  encara 

m’acompanyen...També hi havia el capità Nemo...A L’llla misteriosa, un grapat de nàufrags...El 

senyor Marcus ensenyava amb especial orgull el meu carnet de la biblioteca a alguns clients, 

alegrant‐se  dels  fruits  de  la  seva  inversió: Mireu qui  tenim aquí! Una  rata de biblioteca! Un 

fenomen! Un nen que no devora llibres, sinó lleixes senceres cada mes. 

 

Pàg. 593 Als quibuts no vull llegir però  

I  pel  que  fa  a  l’escriptura,  sembla  que  durant  les  primeres  setmanes,  per  fi  vaig  aconseguir 

deshabituar‐me’n.  

Però no de la lectura 

Cada dia, després de la feina  i de  les classes, els nois deñ quibuts anaven a passar  la tarda a 

casa dels  seus pares.  Els  pensionistes  s’entretenien  al  centre  cívic  o  la  pista de bàsquet. Als 

vespres hi havia diferents activitats: ballaven o cantaven, però jo no hi participava per no fer el 

ridícul. Quan tots se n’havien anat, m’ajeia a la gespa, davant del nostre edifici, mig despullat, 

prenia el sol i llegia fins que es feia fosc (evitava quedar‐me a l’habitació buida i estirar‐me al 

llit, on la indecència estava al ‘aguait, disposada a enviar‐me el seu harem de Sharezades) 

 



 

 

 

 


