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Qui no coneix la faula de la granota i
l’escorpí? Divendres passat, a la ses
sió de constitució del Parlament,més
d’undeviarecordarla.Unescorpívol
travessar el riu i demana auna grano

taqueelporti a l’esquena. Inicialment, la grano
ta no hi accedeix perquè coneix i tem el seu fi
bló. Però l’escorpí li argumentaque, comqueno
sapnedar, si lapiqués,moririen totsdos.Lagra
nota acaba acceptant. Durant el trajecte sent
una picada i pregunta a l’escorpí per què ho ha
fet. I l’escorpí li respon: “No ho he pogut evitar,
és lamevanaturalesa”.Faunsanys, lapsiquiatra
Annie BoyerLabrouche va publicar un llibre,
De la séduction à la perversion, on proposava in
terpretarapartird’aquesta faula lahistòriade la
relació d’un individu emocionalment depen
dent i la seva parella perversament narcisista. A
diferència d’altres lectures, en aquesta el pes
hermenèuticrecaunoenelperfil suïcidadel’es
corpí, sinó en la sorprenent credulitat de la gra
nota, a qui sembla clar que li interessava refusar
laproposta.L’atenciónosecentra,endefinitiva,
en el comportament de l’aràcnid d’arguments
utilitaristes, sinó en les motivacions afectives
delbatraci, aqui, segons l’esmentadapsiquiatra,
convindriaunabona teràpia. I lapregunta relle
vant no és l’explícita (per què ha picat l’escor
pí?), sinó la tàcita: per què l’ha portat la granota,
que ho podia perdre tot i que no semblava tenir
més a guanyarqueunaestonadenatació enma
la companyia i una fiblada letal? Aquest enfoca
ment potser també podria ajudar a aclarir, per
analogia, el contingut subjacent a la trama de
l’actual situació de la política catalana.
Una de les ficcions del procés ha consistit a

promoure la il∙lusió que avançava a partir d’as

tutes jugades mestres que havien de garantir
l’obtenciódelmillordelsresultatspossiblessies
partiadel càlcul racionaldels interessos respec
tius de les dues parts que la seva estratègia
tractava de confrontar. En aquest context, sem
blavaqueel joc clàssicdel gallinao la tàcticano
més aparentment estúpida de ferse el boig da
vant d’un penyasegat analitzada per Thomas
Schelling podien explicar el desenvolupament
de l’acció. Però, com va assenyalar Jon Elster a
Motivacions i creencesen lesmissions suïcides,de
vegades la pressuposició que els actors es com
porten d’una manera massa racional resulta
abusiva i els intents de trobar els motius d’algu
nes decisions en la teoria matemàtica dels jocs
estan condemnats al fracàs. En alguns d’aquests
casos, com apuntava elmateix Elster, la paràbo
la de la granota i l’escorpí explica millor les co
ses. Segons el filòsof noruec, un element deter
minant en la motivació dels terroristes suïcides
és la vulnerabilitat a la pressió psicològica exer
cida per aquells a qui volen agradar perquè ne
cessiten sentirse reconeguts. Comes pot veure,
aquesta hipòtesi, que també pot aplicarse a al
tres decisions definibles per la predisposició a
autosacrificarse gratuïtament, es pot articular
amb la de BoyerLabrouche sobre la dependèn
cia emocional en les relacions tòxiques.

La pedagoga i escriptora celebra el seu any
publicant ‘El degollador de Vallvidrera’

TeresaJuvé,
novel∙la i centenari
MAGÍ CAMPS
Barcelona

P oques vegades s’esdevé
que l’anyque la Institu
ció de les Lletres Cata
lanes dedica a un es
criptor amb motiu del

centenaridelseunaixementlaper
sona homenatjada estigui viva i en
plenitud de facultats. Va passar
l’any 2013 ambJoanaRaspall i tor
naa succeir aquest2021ambTere
saJuvéAcero (Madrid, 1921).
La pedagoga i escriptora ha tin

gut una vida convulsa, que comen
ça aMadrid, passa per l’exili a To
losa de Llenguadoc, París –casada
amb el que seria destacat dirigent
socialista Josep Pallach– i Catalu
nya. És especialista en literatura
occitana i en laCatalunya del segle
XVI.Aficionadaa lanovel∙lanegra,
l’ha barrejada amb la novel∙la his
tòricai l’hasituadaenaquellaCata
lunya de fa cinccents anys, en què
ambienta la sèrie de novel∙les pro
tagonitzades pel detectiu Jaume
Plagumà, portantveus del rei, i el
seu col∙laborador, el jutge Joanola.
L’editorial Meteora n’acaba de

publicar l’última, El degollador de
Vallvidrera, en què Plagumà s’en

fronta a un criminal que té el do de
laubiqüitat,perquèsemblaseratot
arreu i en tots els estrats socials. La
preocupaciósocial éscreixentper
què el degollador actua cada vega
damésapropdel recinte emmura
llat de Barcelona. En la història, a
més, la integritat física dePlagumà
es veu amenaçada per una herèn
cia cobejada, i a tot plegat cal afe
girhi un ull de vidre provinent de
Murano i destinat a una dama de
passat tempestuós.
En l’acte de presentació de l’any

Teresa Juvé hi van participar la
consellera deCultura,ÀngelsPon
sa; eldirectorde la Institucióde les
Lletres Catalanes, Oriol Punsatí
Murlà, i el comissari de l’any, Toni
Terrades. La consellera va comen
çarllegintunesparaulesdeJuvéen

què s’alegrava de la coincidència
amb el centenari, l’any passat, de
JosepPallach:“Totsdoshemfetde
lanostravidauna sola vida”.
Ponsa va recordar que el 7 de fe

brer, dia de l’aniversari de Juvé, ja
esvaferunprimeracted’homenat
ge i de presentació del nou llibre a
Palafrugell, que continuarà aquest
mateixdivendresambunaltreacte
a Begur. PonsatíMurla va dir de
Juvéque té “unabiografia apassio
nant i una literatura que transposa
en paraules aquesta passió per la
vida”.Unaobra“amaradaper lase

va dignitat humana, compromesa
amb la justícia, ambuncaràcter sa
gaçperòalhora insubornable”.
De la seva obra, Terrades també

va destacar el llibre autobiogràfic
Tu ets jo. Flaixos per al meu bloc
(Meteora, 2015), “que inclou pen
saments i anàlisis sempre lúcides
de la seva manera de pensar”. I va

anunciar que compten “amb la
col∙laboració total i absolutadeJu
vé per perfilar els continguts
d’aquest any de commemoració”.
En l’any del centenari també hi
col∙labora la Fundació Pallach,
l’editorialMeteora i l’AELC.
L’any tindrà un acte central

d’homenatge, “en lamesura que es
pugui”, unaexposició itinerantper
les biblioteques, rutes literàries a
càrrecdeMariaNunesapartirdels
llibres La trampa i L’arbre trencat,
recitals a càrrec de l’actriu Maria
JesúsLleonart ielpianista IanLle
onart sobreTuets jo, unespaidedi
cat a la sevaobraa la llibreriaOna i,
per Sant Jordi, es batejaràunauni
tatdeFerrocarrilsdelaGeneralitat
ambel seunom, entre altres inicia
tives.c

De vegades, la faula de
la granota i l’escorpí
explicamillor les coses
que la teoria dels jocs

TV3 / ARXIU

Teresa Juvé en una imatge d’arxiu

ANY TERESA JUVÉ

En plenitud de
facultats, la vídua
de Josep Pallach viurà
un any ple d’activitats

cartes als mitjans que es queixen
del tracte que dispensen a la seva
editorial, des de TVE als diaris,
passant per qualsevol crític hostil
enun lloc recòndit.
La discoteca Bocaccio va tenir

unpaper importantenelmanteni
mentd’Anagrama.“Joeraelsegon
accionista de Bocaccio, i durant
anys va donarmolts beneficis, que
vanpermetre sostenir l’editorial. I
després vaig vendre les meves ac
cionsaLara, cosaquetambévaser
unsuportimportant”.Alcapítolde
jocs bruts, Rosa Regàs és acusada
perHerralded’encolomarunforat
econòmic de la seva editorial, La
Gaya Ciència, als editors de la dis
tribuïdoraEnlace.
Veiem els seus intents, de vega

des fallits (Rushdie, Naipaul...), de
fitxar autors, les subhastes que
guanya de vegades als grans grups
(l’autobiografia de Marlon Bran
do) o com té el rècord de llibres
segrestats pel govern, un total de
nou. “Si nohi haviamultes, et cos
tava la bestreta i la producció; era
uncontratempsgreuperaunape

tita editorial. Elmés curiós és que,
una vegada mort Franco, els pri
mers mesos se segrestaven molts
títols”.
El veiem fer planter d’autors es

panyols des dels inicis. “És que els
ja consagrats no em convencien
pas; una vegada desaparegut el
premiBarral,elNadalnoeraelque
havia estat. Cap editorial buscava
els joves autors de manera siste
màtica. El premi Herralde va néi
xer a causad’això, era diferent i va
atreure grans autors, començant
per Álvaro Pombo. A més, publi
càvem sistemàticament diversos
finalistes de qualitat, i en poc
tempshavíemforjatunageneració
d’autors.Després, inevitablement,
n’hem perdut alguns. Els grans
grups compren catàlegs i els inde
pendents els construïm”. Altres
cartes són editing pur (observa
cions molt detallades sobre els
manuscrits).
Ladecepciómésprofunda,el te

legrama en què renya TomWolfe
per haverse passat a Edicions B.
“Jo l’havia llançat a Espanya i el
vaig publicar durant anys amb
vendes molt petites, 1.500 o
2.000 exemplars; li pagava avan
çaments de 500 dòlars. Ell estava
molt agraït”. En aquest cas, desco
brim que els seus 300.000 dòlars
vansersuperatspels500.000dela
competència.
Tambéhihapicadesd’ulletcom

arademanaraCarlosBarralelprò
leg deLa llegenda del sant bevedor
de Joseph Roth. “Llavors –mati
sa– ser qualificat de gran bevedor
eraunorgull,n’érempartícipsgai
rebé tots”.
I el futur de l’arxiu? On anirà?

“Hi estan interessats aBarcelona i
a Madrid, també Feltrinelli, però
s’endarrereix per aquestes con
vulsions pandèmiques. Jo no tinc
gensdepressa”.“Josí”,sesentLali
Gubernal fons.c

El paisatge plàcid de la localitat d’Hondarribia, vestida amb les seves millors gales per celebrar el seu
dia gran, serveix com a punt de partida de l’última novel∙la d’IbonMartín. L’escriptor donostiarra s’ha
convertit en un exitós autor de novel∙les negres d’inspiració nòrdica i acaba de publicar La hora de las
gaviotas, un bon exponent del que ell anomena “novel∙la euskandinava”. /Ander Goyoaga
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“Jo era el segon
accionista de Bocaccio
i els seus beneficis van
sostenir l’editorial”


