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Estocolm. Un estiu dels pri-
mers anys de l’entrada del
segle XX. Un metge culte,

amb una clientela burgesa, solter
i solitari. Es diu Tyko Gabriel Glas
i té trenta-tres anys. La vida trans-
corre amb aparent lentitud: la
consulta, les passejades, l’escrip-
tura del dietari. La tempesta és in-
terior, fortíssima, una qüestió de
vida o mort. El doctor Glas és
l’obra més celebrada de Hjalmar
Söderberg (1869-1941), un dels
grans autors suecs del tombant
del segle XIX al XX. Novel·lista,
dramaturg, poeta i periodista,
abans de morir va ser molt crític
amb el nazisme. La seva millor no-
vel·la la tenim ara a l’abast gràcies
a la traducció de Carolina Moreno
i a l’editorial Adesiara.

El llibre és del 1905, el mateix
any que la Víctor Català publicava
Solitud. Si l’autora empordanesa
situava el drama interior, existen-
cial, en la pell d’una dona i en un
entorn rural, Söderberg feia una
operació equivalent amb un home
en un entorn urbà, un urbanita
que no marxa d’Estocolm ni a l’es-
tiu. Des de l’aïllament, des de la lli-
bertat interior i secreta, tots dos
trenquen les costures de l’encoti-
llament social.

El doctor Glas ha estat un nen
poc estimat i molt intel·ligent, de
pocs amics i menys amigues, no-
més amb el record d’una nit mà-
gica de Sant Joan... Deu anys des-
prés és una persona respectada
–“la gent potser no confiaria tant
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en mi si sabés com em costa dor-
mir”–, ¿però hi ha alguna dona a
qui sigui capaç d’estimar? Qui és
realment ell? Quin sentit té tot
plegat? “És molt trist anar pel
món tot sol arrossegant una ànima
estèril; un ja no sap què inventar-
se per tal de sentir alguna cosa,
que significa alguna cosa, per te-
nir-se una mica de respecte a si
mateix”. Arriba a tenir la sensació

que, com en el conte d’Andersen,
és “l’ombra que volia transfor-
mar-se en persona”.

La introspecció, però, dóna pas
a l’acció. De cop, la tensió és doble.
El doctor segueix tenint somnis i
malsons, segueix debatent-se en
l’absurditat d’una vida insatisfeta,
però, a més, s’autoimposa una mis-
sió arriscada que no revelaré per
no espatllar la lectura. Necessita
ser algú, com sigui: “Volem ser es-
timats; i, a manca d’això, admirats;
i, a manca d’això, temuts; i, a man-
ca d’això, detestats i menyspreats.
Volem provocar a la gent un sen-
timent o un altre. L’ànima s’estre-
meix davant el buit i necessita el
contacte al preu que sigui”.✒

Un Hammershøi que és
un #iseefaces de manual

“VOLEM SER
ESTIMATS; I, A MANCA
D’AIXÒ, ADMIRATS;
I, A MANCA D’AIXÒ,
TEMUTS; I A MANCA...”

La solitària
llibertat
del doctor Glas

La pareidolia és un fenomen
psicològic que consisteix a
veure la representació d’una

figura en una imatge aparentment
aleatòria. Un núvol que ens sugge-
reix un xai, per entendre’ns. O les
cares humanes que apareixen in-
esperadament en qualsevol racó
(una aixeta, un endoll...) i que Ins-
tagram té convenientment etique-
tades amb el hashtag #iseefaces.
La portada d’avui és un #iseefaces
de manual, però ni més ni menys
que amb el segell del pintor danès
Vilhelm Hammershøi. Els dos
quadres fan d’ulls, la partitura de
nas i el forat del respatller de la ca-
dira, de boca.

Curiosament, al personatge del
quadre no li veiem el rostre: ja hem
comentat en aquesta secció que els
editors es deleixen per quadres de

figures d’esquena per a les porta-
des, perquè no esguerren la il·lusió
al lector d’adjudicar unes faccions
concretes al protagonista de la his-
tòria. En aquest cas, una protago-
nista femenina per a Mi madre y la
música, un conte autobiogràfic de
Marina Tsvetàieva en què explica
la complicada relació amb la ma-
re (tan complicada i difícil d’ex-
pressar amb paraules com la rela-
ció entre una nota i la tecla que la
representa). És un llibre d’una
tristesa fonda, al qual escauen
molt bé els grisos i colors freds de
Hammershøi. És interessant l’asi-
metria entre la meitat inferior, on
els elements s’apinyen, i l’espai
buit superior, que no fa sinó escla-
far els personatges contra el ter-
ra. Els clava. ✒
ÀLEX GUTIÉRREZ
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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CATALÀ

[ 1 ] Cinquanta ombres...
E.L. JAMES
Rosa dels Vents
538 pàgines i 17,90 € 1/4

[ 2 ] L’avi de 100 anys...
JONAS JONASSON
La Campana
414 pàgines i 19 € 2/21

[ 3 ] Jo confesso
JAUME CABRÉ
Proa
1.008 pàgines i 26,90 € 3/44

[ 4 ] L’edat del dubte
ANDREA CAMILLERI
Edicions 62
264 pàgines i 14,50 € 5/4

[ 5 ] Dansa amb dracs
GEORGE R.R. MARTIN
Alfaguara
1.200 pàgines i 29,95 € 6/8

[ 1 ] Teresa Forcades
EULÀLIA TORT
Edicions Dau
214 pàgines i 19 € 1/3

[ 2 ] Capitalisme Cibeles
FRANCESC SANUY
La Magrana
320 pàgines i 22 € 5/3

[ 3 ] Emocions tòxiques
BERNARDO STAMATEAS 
Ediciones B
200 pàgines i 15 € 2/9

[ 4 ] El menjar de la família
FERRAN ADRIÀ 
La Magrana
390 pàgines i 30 € 3/17

[ 5 ] El secret del gintònic
VADOR LLADÓ 
Ara Llibres
160 pàgines i 18,95 € -/2

Rànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura
Posició setmana anterior/setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CASTELLÀ

[ 1 ] Cincuenta sombras...
E.L. JAMES
Grijalbo
544 pàgines i 21 € 1/4

[ 2 ] El abuelo que saltó...
JONAS JONASSON
Salamandra
414 pàgines i 19 € 4/21

[ 3 ] La conjura de Cortés
MATILDE ASENSI
Planeta
380 pàgines i 21,50 € 3/4

[ 4 ] Danza de dragones
GEORGE R.R. MARTIN
Gigamesh
1.200 pàgines i 38 € 2/5

[ 5 ] El enredo de la bolsa...
EDUARDO MENDOZA
Seix Barral
278 pàgines i 18,50 € 4/21

[ 1 ] Una mochila para...
ELSA PUNSET
Destino
320 pàgines i 18,90 € 1/7

[ 2 ] Indecentes
ERNESTO EKAIZER
Espasa-Calpe
190 pàgines i 15,90 € 2/7

[ 3 ] El cielo es real
TODD BURPO / LYNN VINCENT
Zenith
200 pàgines i 15 € 6/5

[ 4 ] Pensar rápido...
DANIEL KANEHMAN
Debate
638 pàgines i 24,90 € 5/4

[ 5 ] Emociones tóxicas
BERNARDO STAMATEAS
Ediciones B
264 pàgines i 15 € 3/9


