
36 DIMECRES, 21 DE SETEMBRE DEL 2011 araarallegim

És probable
que alguns lec-
tors puguin
trobar aquesta
autobiografia
repugnant. Jo
la trobo per-

torbadora i excel·lent, d’una va-
lentia molt poc freqüent, capaç
d’il·luminar alguns dels racons
més obscurs de l’ésser humà. De
vegades la moralitat és un sostre
ultra que no tendim a traspassar,
producte d’una educació i cultu-
ra tangencials i esbiaixades, en
què el bé i el mal se’ns presenten
de manera tan clara com sospito-
sa. Qui pot negar que, debades,
entre el blanc i el negre hi ha una
enorme gamma de matisos en
gris d’un abisme tan profund que
arriba a espantar.

En el pròleg de Tigre, Tigre,
Margaux Fragoso anuncia que
escriu la història de la seva vida
amb l’esperança d’entendre què
havia passat. ¿Com tractar la pe-
deràstia? La incomoditat que un
va sentint en saber que no es trac-
ta d’una novel·la, malgrat que per
l’estil i la forma ho pugui sem-
blar, sinó de la veritat més crua,
despullada de tota retòrica, de la
vida d’una nena de set anys que
acaba convertint-se en una peti-
ta nimfa per al jardí privat d’un
home, anomenat Peter Curran,
de cinquanta-un anys, és gairebé
insuportable. Són quinze anys en
què Curran es converteix en el
company de jocs, iniciador sexu-
al, amant, figura paterna i en el
centre de la vida d’una nena fan-
tasiosa que acaba transformada
en una desequilibrada adoles-
cent a punt del suïcidi.

Si no fos pel to angelical i d’in-
nocència alguns paràgrafs serien
titllats de pornografia. Tanma-
teix, literàriament, Tigre, Tigre
és una petita meravella que acon-
segueix convertir el llibre en una
novel·la que acaba confonent el
lector. Amb un llenguatge àgil, fí-
sic, directe, la capacitat de Mar-
gaux Fragoso per reproduir la in-
genuïtat verbal de la infància i la
descripció del pertorbat món
dels adults és del tot admirable.
Que la realitat és infinitament
superior a l’imaginari humà ho
sabíem, però la recreació d’al-
guns dels personatges que apa-
reixen al llibre no te’ls pots arri-
bar a creure, semblen trets de la
ficció literària més perfecta. Sens
dubte és un llibre intolerable, i
per això cal llegir-lo, per pura
consternació.✒

Ni assaig ni re-
portatge a peu de
carrer ni estudi
sociològic... Així
presenta la ma-
teixa autora, Ana
María Moix,
aquesta obra,

sens dubte singular, al pròleg. Què
és, doncs? Segurament, el que el tí-
tol indica, Manifiesto personal, i l’ín-
dex referma, perquè dividida en sis
apartats va gairebé del bressol a la
tomba (no us perdeu el tercer apar-
tat: les vídues). El resultat final és
com un vademècum de moltes coses
que, potser, voldríem dir i no gosem
dir, per més que, potser també, nos-
altres en diríem unes altres i les veu-
ríem distintament. Sens dubte, pe-
rò, no les sabríem dir de la mateixa
manera. I aquí ens cal entrar en l’au-
tora que “es manifesta”: narradora,
poeta, traductora, col·laboradora
habitual dels mèdia catalans i espa-
nyols, política accidental (va figurar
en una llista a les darreres eleccions

Una memòria molt
particular

municipals) i recentment editora.
Una autora de llarga trajectòria no
intrusiva (tres novel·les, pocs re-
culls de contes, tres lliuraments po-
ètics...). Una col·laboradora de dia-
ris i revistes que, pràcticament a
l’adolescència, ja va aconseguir amb
els seus articles que caiguessin da-
munt d’aquella revista Presència gi-
ronina i bilingüe (recordem que era
als anys seixanta del segle passat)
unes multes governatives que feien
feredat. Una llicenciada en filosofia
i lletres, especialitat filosofia pura,
en dèiem a l’època, que no s’empara
en les mònades de Leibniz, ans en
els comentaris de la seva quiosque-
ra. Una lectora voraç i una oient in-
cansable per escoltar tant l’amo de
la seva tenda de queviures habitual
com els seus dos grans amics i poe-
tes notables: Carlos Barral i Jaime
Gil de Biedma. Tot plegat matisat
sempre per un finíssim sentit de
l’humor, per més que la història que
ens conta –i ens conta una història,
la nostra d’ara mateix– és trista, és

de posar-se a plorar, vaja. Mèrit sub-
sidiari, l’humor, que l’autora usa pe-
rò no n’abusa.

Anant per parts, però, i per donar
una idea de la totalitat, recordarem
que al primer apartat, Niños, adoles-
centes, jóvenes, li arrenca, per exem-
ple, l’afirmació que el gran defecte
d’un nen determinat són els seus
pares! En canvi, el segon apartat és
sobre als adults, que liquida més
breument i acaba amb “Estafar a
Hacienda: deporte nacional”. No
comment! Mentre que tant el tercer,
ja esmentat (vídues), com el quart
(vellesa, malaltia i mort) són plens
d’una mena de vinyetes impagables
que podrien constituir unes escenes
no sols familiars, sinó també ciuta-
danes, en certa manera contrapès a
la Barcelona olímpica i/o papal. A la
cinquena part, la bombolla immobi-
liària i les seves malvestats, per aca-
bar amb una sisena de títol signifi-
catiu: Una democracia anémica.

Ras i curt: una obra de narrado-
ra –i bona– i de poeta –i bona–, que
insisteix en la moral, com escau a
qualsevol que aspiri a aquest ofici.
Una obra dura però amena, que se-
gurament tan sols podia escriure
una autora que de jove es va inven-
tar allò del boom de la literatura
sud-americana i va ser cronista de la
Gauche Divine barcelonina. Molt
recomanable, sens dubte.✒

Amb La Folie
Baudelaire, l’edi-
tor i escriptor Ro-
berto Calasso
ofereix una apro-
ximació persona-
líssima –amb tot

el que això comporta de singular,
però també d’arbitrari– a la figura
i a l’obra de Charles Baudelaire, al
seu món i a la seva època. Barrejant
gairebé tots els gèneres existents
–des de l’assaig socioliterari fins a
l’apunt biogràfic, l’evocació poèti-
ca, la crítica textual, la narració,
l’anàlisi cultural, l’exploració histò-
rica i la disquisició quasi filosòfica–,
Calasso ha elaborat un llibre inclas-
sificable, complex i imprevisible,
que fascina, desconcerta, fatiga i en-
senya al lector en funció de quins
són els seus gustos i interessos.

Baudelaire segons Roberto Calasso
Més proper a la literatura de cre-

ació que no a l’assaig pròpiament
dit, La Folie Baudelaire no plante-
ja una tesi que pretengui demostrar.
Tampoc articula un discurs en el
qual s’hi puguin trobar una sèrie
d’idees-força que dialoguen entre
elles, es rebaten i es complementen.

Construït a còpia d’associacions,
o de soterrades correspondències
que l’autor treu a la llum gràcies al
seu poderós arsenal de lectures,
aquest llibre funciona sobretot com
un aiguabarreig en què, boirosa-
ment, es va revelant el París més
turmentat i més genial de la segona
meitat del segle XIX. La profusió de
cites i referències és tan desbordant
que, de vegades, és inevitable pen-
sar que el més meritori del llibre són
les incomptables lectures que cal
haver fet per escriure’l.

Popurri d’idees i d’escenaris, de
personatges i de situacions, d’amor
i de mort, d’humor i de tragèdia, a
les pàgines de La Folie Baudelaire hi
conviuen, al costat de l’autor de Les
flors del mal i dels seus conflictes
amb la mare i de les seves misèries
sentimentals i del seu geni com a
poeta i crític d’art, la batalla estèti-
ca que va enfrontar els partidaris
d’Ingres i els de Delacroix, les peri-
pècies de Degas i de Manet, les vi-
cissituds del prodigiós Rimbaud i
les mesquineses de l’astut crític li-
terari Sainte-Beuve, una breu in-
vestigació dels conceptes de moder-
nitat i de decadència i un llarg i bri-
llant etcètera.

Escrit en una prosa densa i sòlida,
potser en ocasions un pèl narcisista,
La Folie Baudelaire és un llibre tan
irregular com suggeridor.✒

Pederàstia
o l’amor cruel,
la il·luminació
de Fragoso
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