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“I féu principi a
un tal parlar...”
diu el narrador
de Tirant lo
Blanc una vega-
da i una altra per
deixar volar la

ment i aventurar-se als racons més
allunyats del seu Vell Món. El re-
lat, que en té prou només pensant
la possibilitat –i no necessària-
ment haver-la d’experimentar–, és
anterior al descobriment d’Amèri-
ca. Què n’ha quedat, d’aquesta
capacitat de sospesar els mons
possibles?

Teixir un mapa de
carrers en paral·lel

Ben poc. Els lectors ara volen to-
car les coses, amb la mera versem-
blança ja no n’hi ha prou. Avui, la
novel·la del jo acostuma a ser un di-
etari mal dissimulat, amb algun toc
de fantasia per engrandir la pròpia
imatge. Fins i tot els programes de
televisió, si juguen la carta de l’audi-
ència, asseguren que tot el que s’hi
explica va passar de debò. La ficció
està cada cop més proscrita.

La dona que es va perdre, de Ma-
rina Espasa (Barcelona, 1973), plan-
ta cara a aquesta tendència de foto-
grafiar la realitat dura i plana. L’au-
tora, amb prou lectures a l’esquena,

reivindica la tradició de la literatu-
ra fantàstica. L’època de la Guerra
Freda va omplir les pantalles de
monstres d’altres planetes. Espasa
capgira ara aquest antic exercici
d’imaginació desbordant per preve-
nir-nos del perill exterior i es fixa en
la convivència de dues comunitats
que comparteixen una sola ciutat,
però que saben tan poc l’una de l’al-
tra com si visquessin en dos mons
paral·lels. El humans només intuei-
xen la presència de la civilització
dels talps, que es revelen certament
miops, però també llestos, espavi-
lats i tendres, en definitiva, ben
humans.

La primera novel·la d’Espasa no
és un relat bastit al voltant de la ten-
sió entre grups antagònics, sinó un
treball més articulat. En un mo-
ment, la protagonista visita l’expo-
sició dedicada al projecte fallit
d’Agustí Villaronga per portar al ci-
nema la novel·la La mort i la prima-

És probable que
avui Émile Zola
(1840-1902) pu-
gui semblar-nos
d’una innocència
impensada, pot-
ser pel seu admi-

rable component utòpic, centrat en
la idea de voler transformar la so-
cietat a través de la literatura. Si la
dèria fos aquesta, només faria que
assenyalar una puntual i sentida ig-
norància. Zola escrivia com els àn-
gels i, encara que només fos aques-
ta la raó, ja valdria la pena llegir-lo
llargament. Però, a més de ser un
home de lletres ferm, també era sin-
cer. No podem oblidar que fou l’au-
tor engagé de l’article periòdic
J’accuse, pel qual va perdre la vida
–probablement assassinat (mort
d’asfíxia al seu pis de París, pel fum
d’una xemeneia puntualment obtu-
rada) per fer valer la justícia– de-
fensant la innocència de Dreyfus,
en el cas que va dividir França en
dues parts enfrontades.

Servir la societat a través de la li-
teratura, millorar la vida de les per-
sones, vet aquí la pretensió il·lustra-

Émile Zola: essència i perfum
da del bell ideari, útil i exponenci-
al, d’Émile Zola i el seu naturalisme
profund, compromès i sentit.

Ara Émile Zola reneix, com tam-
bé ho fa la magnífica editorial giro-
nina Papers amb Accent –que es
proposa anar editant en català grans
clàssics de la literatura universal i
contemporanis– amb el volum de
narracions La mort d’Olivier Bécai-
lle i altres contes, un tastet deliciós
de l’enorme talent de l’escriptor que
compta amb cinc relats que ja es-
bossen a la perfecció, i de manera
concisa, tot l’univers orgànic, estè-
tic i moral de l’obra extraordinària
del nostre francès.

A fe que els relats es llegeixen
com si sentíssim brollar aigua fres-
ca, mèrit que cal atorgar a la musi-
calitat i l’aire distingit que traspua
la magnífica traducció de Lourdes
Bigorra. Dels cinc relats n’hi ha un
que em sembla volar per damunt del
altres i que val la pena de ser desta-
cat. És la història d’El capità Burle,
en què Zola, amb traç magistral, fa
explícit com n’és d’absurd i perillós
el militarisme atàvic, pintant el re-
trat de la miserable roïnesa d’una

caserna militar. Homes estropellats
per la inacció i que, allunyats de la
batalla, acaben mutant en espectres
mesquins, errants i viciosos. Hi ha,
de fons, un pacifisme explícit, però
encara més la idea de criticar una
societat que avantposa l’honor i la
distinció per damunt de tot. Actitud
d’una estupidesa nefanda i criminal
que pren un caire execrable en la in-
quietant figura de Madame Burle,
personatge miserable que acaba
sent responsable de les morts del
seu fill i nét. I encara cal asse-
nyalar la meravellosa primera
de les cinc historietes del re-
lat Maneres de morir, en què
veiem l’afer d’una família
il·lustre i de gran fortuna
encarant l’assumpte de la
mort. L’acrimònia i la fre-
dor que desplega la comtes-
sa Mathilde de Verteuil da-
vant la mort del seu espòs, el
comte de Verteuil, mostra un
comportament tan franc i sen-
se mascarades que acaba dei-
xant el pòsit molest d’una triste-
sa lànguida i profunda. És aquell
Zola essencial, capaç d’atrapar tros-
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vera de Mercè Rodoreda. Tot i que
l’autora no cita els noms és fàcil en-
devinar de què es tracta i també
constatar com la dura realitat de la
postguerra, retratada a Pa negre, ha
mogut espectadors i institucions,
mentre que el mateix director mai
ha arribat a reunir prou complici-
tats per filmar aquell “grapat d’abe-
lles mortes” i “l’enterrament del pa-
re dins el tronc d’un arbre”.

Llegir les al·legories i pensar en
imatges poètiques sembla que can-
sa, que no atreu gens. Però la fanta-
sia és simplement imprescindible si
ens volem mirar el món des d’una
perspectiva diferent i tenir alguna
esperança de canviar les inèrcies
per escapar de patrons de pensa-
ment i de conclusions obligatòries.
Jonathan Swift, en enviar el seu Gu-
lliver a córrer món, ens ha mostrat
que ser petit o gran és relatiu i depèn
simplement d’aquell amb qui et
compares. I l’Alícia de Lewis Carroll
–la protagonista de Marina Espasa
porta aquest nom eloqüent– va
aconseguir omplir moltes pàgines
de reflexions.

En la novel·la d’Espasa hi treu el
cap també la petita nimfa marina (a
causa de la indústria Disney em ne-
go a dir-li sirena) que somia un
amor impossible. Hans Christian
Andersen va ser un home d’estatu-
ra gegantina, però escrivia incansa-
blement sobre éssers minúsculs que
busquen el seu lloc al món, ben bé
com els protagonistes d’aquesta no-
vel·la. Espasa arma els seus herois
d’il·lusió i de tossuderia. No pretén
pas escapar de la lletjor de la vida
quotidiana, sinó que reclama el dret
a l’inconformisme. La vida aquí no
és un jardí de camins que es bifur-
quen, sinó una xarxa de carrers en
paral·lel. L’horitzó que impulsa l’au-
tora és la pregunta de com serà la se-
va vida als quaranta-cinc anys i la
resposta, enginyosa, diu que una do-
na pot ser tot això i més, perquè és
capaç d’imaginar tot de possibilitats
alternatives i fantàstiques vies d’es-
capament de la rutina.✒

sets de natura, fixant la realitat de
l’època a través d’una prosa ex-
cel·lent, nascuda, sens dubte, d’una
venerable convicció íntima, la del
naturalisme, que anima un llenguat-
ge habilíssim, sovint magistral.

¿I quan podrem llegir l’obra mag-
na del naturalisme, Les Rougon-
Macquart?✒
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