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El baró Bagge és 
una singular his-
tòria de senti-
ments en un sen-
tit gairebé fantas-
magòric: com una 
força que sorgeix 

de no se sap on i retorça el nostre in-
conscient per fer-nos veure coses 
que potser no existeixen, fins i tot 
coses que potser no voldríem veure 
conscientment. “Cerqueu explicaci-
ons per a un sentiment –diu un dels 
personatges–, com si es pogués fo-
namentar igual que una decisió. [...] 
Però els sentiments no són decisi-
ons. Surten sols”. He dit un perso-
natge perquè especificar quin seria 
potser desvelaria un dels secrets de 
la història, de la qual, val a dir, no es 
poden contar massa coses sense es-
patllar-la.  Tot comença quan, en 
una recepció amb el ministre d’Agri-
cultura, el baró Bagge que dóna títol 
al llibre té una petita disputa amb un 
jove, un tal senyor de Farago, que 
al·lega estar protegint l’honor de la 
seva germana, ja que el baró té la 
mort de dues dones a la consciència. 
De fet, aquestes dues dones es van 
suïcidar per culpa del baró, que les 
va rebutjar amb l’excusa que no es 
podia casar amb elles perquè ja ho 
estava. Queda implícit el fet que les 
dues dones no van creure en les se-

L’eterna atracció  
dels fantasmes

ves paraules, perquè, de fet, ningú li 
coneixia cap dona.  

El relat pròpiament dit és 
la narració del baró de 
per què insistia que 
no podia casar-se. 
Això el porta a re-
cordar, anys en-
rere, l’època en 
què formava part 
d’un destaca-
ment de cavalle-
ria de l’exèrcit 
austrohongarès 
durant la Primera 
Guerra Mundial, al 
sud dels Càrpats, en una 
recerca desesperada de 
l’avançada russa. Després d’una ter-
rible batalla, arriben a Nagy-Mihaly, 
on el baró coneix a la Charlotte, una 
dona que li diu sense embuts: “Sen-
zillament vós us heu convertit en 
l’home que somiava”. La frase és tan 
ambigua com la resta del relat, i a 
més d’un li recordarà aquella extra-
ordinària història de Henry James, 
Els amics dels amics. 

Una estranya finestra 
Alexander Lernet-Holenia, nascut a 
Viena el 1897, va conèixer la fama a 
les dècades dels anys 20 i 30, en què 
va ser un autor reconegut que va fre-
qüentar l’amistat de Zweig, Perutz i 
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Rilke. Durant el nazisme va mante-
nir una calculada ambigüitat que li va 

permetre guanyar molts di-
ners com a guionista i 

guardar les distàncies 
envers el règim. Tot i 

que en castellà po-
dem trobar una 
mitja dotzena 
d’obres publica-
des, aquesta és la 
primera que po-

dem llegir en cata-
là, en una bona ver-

sió de Joan Fontcu-
berta. És un llibre al 

qual potser li costa arren-
car, però que quan  ho fa ens 

obre una estranya finestra on totes 
les contundents certeses que ens va 
presentant no triguen a convertir-se 
en fum i miralls, com diuen els angle-
sos, perquè al final l’únic que perviu 
per sempre és el que mai ha existit.✒

El 1976, quan Carlos Giménez va 
publicar les primeres històries de 
Paracuellos, la memòria històrica 
era una quimera i el còmic adult 
una expressió marginal. El seu re-
trat de les penúries dels nens d’un 
hospici de postguerra inaugurava 

una nova forma de relació entre el còmic espanyol 
i la realitat que marcaria una època. En el tombant 
del segle, Giménez va reprendre la sèrie amb qua-
tre àlbums que reincidien en els temes (la misèria 
moral, el desemparament dels fills de la derrota) sen-
se aportar més novetats: els últims volums, de fet, 
transmetien la sensació que l’autor ja ho havia dit tot 
sobre els dies més tristos de la seva infància.  

L’aparició d’un nou àlbum per celebrar el quaran-
tè aniversari de la sèrie no invalida aquesta impres-
sió, ja que Giménez ha de recórrer com a font d’inspi-
ració a relats escrits a finals dels 70 per a una edició 
francesa de Paracuellos, centrats en la relació entre 
els nens i de to més agredolç. Les noves historietes, 
més basades en els sentiments que en l’acció exteri-
or, acusen la cruesa de l’estil directe de Giménez, més 
efectiu en el retrat de la injustícia que en la captura 
del matís. Sigui com sigui, els fans agrairan el retorn 
de Giménez a Paracuellos. Un 
retorn relatiu, perquè, segons 
com, l’autor encara no n’ha 
aconseguit sortir.✒
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