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Lord Byron

Byron va estimar més els gossos que va 
tenir –no gaires, perquè va morir als 36 
anys– que la seva dona. Això sembla es-

candalós en termes benpensants, però li ha 
succeït a una munió de persones, especial-
ment artistes i homes de lletres. Petrarca va 
tenir dos fills, potser d’una sola dona, potser 
de dues, però sempre va estimar més Laura da 
Noves, la noia que va veure potser una sola ve-
gada, a l’església de Santa Clara, d’Avinyó, el 
Divendres Sant de l’any 1327, que les mares 
dels seus fills. Flaubert va ser més prudent i 
no va casar-se mai. De relacions amb dones 
passavolants no van faltar-li’n i a causa d’això 
va agafar una sífilis que el va portar, amb els 
anys, de dret a la tomba. Però va ser sempre 
molt coherent. Quan a França es va començar 
a parlar d’una llei de divorci, ell va dir: “Aques-
ta llei no l’hauria d’aprovar mai, el Parlament. 
No poder-se divorciar és el càstig que es me-
reixen tots els que han comès la insensatesa 
de casar-se”. 

Com deia, Byron estimava més els gossos 
que la seva dona i també més que totes les do-
nes i tots els homes que va conèixer. Se li atri-
bueix, com a tanta gent notable, la dita: “Com 
més conec els homes, més estimo els gossos”. 

De fet, Byron s’estimava només a si mateix i 
lamentava no poder-se estimar més perquè 
va néixer amb un peu deforme i va coixejar to-
ta la vida. A canvi d’això, va convertir-se en un 
nedador de primera i va demostrar-ho, entre 
altres proeses, travessant l’Hel·lespont sense 
cap dificultat. 

Quan Shelley va morir ofegat davant les 
costes de Gènova, i després que en trobessin el 
cos en una illa d’aquella mar, Byron va embar-
car-se per oferir al seu amic, poeta com ell, un 
enterrament digne. Van cremar el cos a la plat-
ja i, per un fenomen que els metges expliquen, 
el cor no s’acabava de cremar: l’estol d’amics 
que eren presents el burxaven amb un pal, pe-
rò el cor no es consumia. A Byron li va fer an-
gúnia aquella visió i va tirar-se al mar; va ne-
dar una bona estona, i va tornar quan tot She-
lley ja s’havia convertit en cendra. Per acabar 
amb els gossos i Byron: va morir-se-li un gos 
que s’estimava molt i li va fer inscriure aques-
ta llegenda a la làpida corresponent, al jardí de 
la seva gran casa de Newstaedt (en català: Vi-
lanova): “Aquí descansen les restes d’una cri-
atura que va ser bella sense vanitat, forta sen-
se insolència, valenta sense ferocitat i que pos-
seïa totes les virtuts dels homes sense que en 
tingués cap dels defectes”.✒
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Un cert sentit de la 
realitat 

Aprèn a conduir i 
després fes anar el 
volant com vulguis  

Deu ser la besàvia de totes les pre-
guntes: com sap un escriptor que 
allò que ha escrit és bo? Eduard 
Márquez parafraseja inconscient-
ment els manuals d’autoajuda i afir-
ma que la resposta és dins d’un ma-
teix: “Si a tu aquell text t’interessa 
i t’emociona, per estadística ha d’in-
teressar algú més”. 

Facultat de Comunicació Blan-
querna. Dos autors, Eduard Már-
quez i Care Santos, expliquen als es-
tudiants com s’escriu un conte. “Jo 
no puc saber si el que escric és bo, 
convisc amb el dubte tota l’estona”, 
reconeix la Care. 

 “Cap llei és sagrada –diu l’Edu-
ard–. Pots fer amb la tècnica el que 
et doni la gana, però  mai des de la ig-
norància”. Posa l’exemple de la trui-
ta de patates, que l’has de saber fer 
abans de deconstruir-la, o de les ro-
tondes, que les has de saber enfilar 
com cal encara que després condu-
eixis a l’estil aparteu-les-criatures. 

Vigila amb les 
prediccions que fas: 
poden complir-se 
 
L’escriptor brasiler Diogo Mainar-
di sap, o això diu, que no escriurà 
mai cap altre llibre tan bo com La 

EVA 
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HE LLEGIT 
NO SÉ ON

caiguda. Memòries d’un pare en 424 
passes (Anagrama). Pot passar que 
hagi de menjar-se la predicció amb 
patates de bossa, i suposo que ho fa-
ria encantat de la vida. Però és cert 
que aquest és un llibre rodó, dels 
que no s’escriuen així com així. 

També és cert que Mainardi té un 
currículum de futuròleg malastruc. 
Quan la seva dona estava a punt de 
posar-se de part i va manifestar que 
li feia por l’hospital de Venècia, fa-
mós per les seves errades mèdiques, 
ell va voler treure-hi ferro i va repli-
car: “Amb aquesta façana, accepto 
fins i tot un fill deforme”. Una doc-
tora va cometre un error durant el 
part –sí, a l’hospital de Venècia– i el 
nadó va quedar afectat de paràlisi 
cerebral. Mainardi juga a atribuir la 
paràlisi cerebral del seu fill a l’arqui-
tecte i escultor Pietro Lombardo, 
autor de la façana de l’hospital. 

El que no va preveure Diogo Mai-
nardi és que la paternitat li desper-
taria un amor “incomprensible”, in-
condicional, arravatador. Abans de 
ser pare no s’hauria imaginat ni en 
somnis que arribaria a escriure una 
frase com aquesta: “Estimàvem tant 
en Tito que vam començar a estimar 
la mateixa paràlisi cerebral”. 

Farcit de referències culturals, 
La caiguda té una estructura singu-
lar: és un llibre format per 424 pas-
ses. Cada microcapítol remet a una 
de les passes vacil·lants que fa en Ti-
to, un nen que sempre cau, sempre 
riu i sempre cau rient. 

La profecia encertada 
de Rodoreda sobre ‘La 
plaça del Diamant’  
 
Sabia Mercè Rodoreda que La plaça 
del Diamant era un bon llibre? En 
qualsevol cas, intuïa, ja abans que es 
publiqués, que seria una novel·la 
important. “Tinc la impressió que 
podré escriure altres novel·les, mi-
llors o pitjors que aquesta, però que 
d’aquí uns quants anys, la novel·la 
meva que quedarà serà, justament, 
Colometa. No són pretensions d’au-
tor –que no en tinc– el que em fa 
parlar així, sinó un cert sentit de la 
realitat”. Rodoreda diu això a la pri-
mera de les cartes que va adreçar a 
Joan Sales quan aquest es va inte-
ressar per la novel·la que l’escripto-
ra havia presentat al premi Sant 
Jordi com a Colometa (un títol que 
l’editor li suggereix ja d’entrada que 
hauria de canviar). 

He repescat les Cartes completes 
(1960-1983) entre Sales i Rodoreda, 
publicades per Club Editor, i hi he 
quedat literalment atrapada. Quin 
volum més addictiu, més impres-
cindible. L’obris per on l’obris, t’hi 
trobes perles com aquesta, redacta-
da per Sales el maig del 1965: “Entre 
nosaltres dos: tot el que va escriure 
Maragall en tota la seva vida, tant en 
català com en castellà, no val ni una 
pàgina de La plaça del Diamant. Pe-
rò aquestes coses només es poden 
dir en la més estricta confiança”.✒
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poden dir en confiança


