
48

arallegim
DISSABTE, 28 DE MAIG DEL 2016 ara   

Los huevos fatí-
dicos, novel·la 
curta de Mikhaïl 
Bulgàkov publi-
cada el 1925, és 
una sàtira fabu-
losa. Es pot dir 

que té dos protagonistes. El pri-
mer, Pérsikov, és un zoòleg que fa 
un descobriment sensacional: del 
seu microscopi, en surt un raig 
vermell que fa que els embrions 
dels amfibis arribin a la madure-
sa en un temps rècord. A més, ad-
quireixen una mida descomunal i 
una capacitat de reproducció ex-
traordinària. Pérsikov fa una co-
manda d’ous de cocodril i de serp 
a l’estranger per continuar la re-
cerca, i al cap de poc rep la visita 

Bulgàkov i la mare dels ous
del segon protagonista, el director 
d’una cooperativa agrícola. Aquest 
li diu que la grip aviària ha acabat 
amb totes les gallines del país i cal 
recórrer al raig vermell per ressus-
citar l’avicultura a l’URSS. Una or-
dre del Kremlin l’autoritza a con-
fiscar el microscopi i les cambres 
on Pérsikov realitza els seus expe-
riments, i a aplicar el raig vermell. 
Pérsikov obeeix, i l’altre, armat 
amb les eines del científic, fa una 
comanda d’ous de gallina, també a 
l’estranger. Un error de distribu-
ció provoca un desastre, i la ciutat 
de Moscou, per consegüent, es veu 
greument amenaçada. 

El final de la història és mig trà-
gic, mig feliç. Una primera versió 
del llibre, però, acabava amb una 

tenía expresión de maldad en la bo-
ca”. Li va semblar que era una al·lu-
sió al cos embalsamat de Lenin al 
mausoleu. Bulgàkov, per descomp-
tat, ho va negar. Tanmateix, és pos-
sible que el fantasma del cabdill de 
la Revolució planés sobre el llibre. 
Per no anar més lluny, el personat-
ge de Pérsikov (cognom que ve del 
rus pérsik, préssec) està inspirat en 
Alexei Abrikóssov (que ve 
d’abrikós, albercoc), un metge fa-
mós que va fer l’autòpsia de Lenin. 
Per cert, Abrikóssov també va ha-
ver d’introduir un canvi en el seu 
escrit: li van demanar que eliminés 
del dictamen mèdic qualsevol es-
ment de la sífilis. No calia entene-
brir la imatge d’una personalitat 
tan lluminosa.✒
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imatge definitivament tètrica: una 
Moscou devastada, amb un sol és-
ser viu, una serp gegantina entor-
tolligada al campanar d’una esglé-
sia majestuosa just davant del 
Kremlin. La censura soviètica, me-
moriosa i perspicaç, no podia tole-
rar-ho: tenia molt present que els 
ous venien de fora i va decidir que 
es tractava d’un símbol del triomf 
de l’imperialisme sobre els soviets.  

Lenin al mausoleu 
Bulgàkov es va veure forçat a can-
viar el desenllaç. Així i tot, el cen-
sor de torn, en rellegir la novel·la, 
no es va donar per satisfet. El pre-
ocupava una granota “que yacía en 
la mesa de cristal con la tripa hin-
chada e incluso después de muerta 

A l’inoblidable 
comèdia Un peix 
anomenat Wan-
da (Charles 
Crichton, 1988) 
hi ha un moment 
en què el perso-

natge que interpreta John Cleese 
intenta explicar a una astorada Ja-
mie Lee Curtis fins a quins extrems 
metafísics arriba el tedi de ser an-
glès: com s’ha de ser de tibat, prim-
mirat, pompós, previsible. El seu 
somni és fugir de tot allò; fugir de la 
vida anglesa i de tot el que repre-
senta. M’estalviaré l’espòiler de dir 
si ho aconsegueix, però no en faig 
cap si comento que aquest fugir de 
la monotonia i la grisor britànica és 
el tema d’aquesta novel·la que ens 
presenta –de nou en una immillo-
rable edició i traducció de Dolors 
Udina– El Cercle de Viena: Un abril 
prodigiós, de la singular autora aus-

Lluny d’Anglaterra, 
entre el sol i les glicines

traliana Elizabeth von Arnim, de 
qui, a la mateixa col·lecció, ja vam 
comentar fa un temps Vera, el re-
trat d’un maltractador, basat en el 
desastrós matrimoni de Von Arnim 
amb John Francis Russell (germà 
del filòsof Bertrand Russell).  

Com deia, Un abril prodigiós és 
la història d’una fugida, o més ben 
dit, de quatre fugides. Qui posa en 
marxa la història és la senyora 
Wilkins, una dona apocada, amb 
no excessiva autoestima, un zero a 
l’esquerra que viu a l’ombra del 
seu marit, un gran defensor de 
l’estalvi –excepte en els àpats–, 
que es reflecteix en la modèstia 
amb què sempre sol anar vestida la 
seva dona. Però un dia la senyora 
Wilkins té una revelació: llegint el 
Times troba un petit castell de llo-
guer a Itàlia “per a amants de les 
glicines i la llum del sol”, durant 
“el mes d’abril, servei inclòs”. 
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Aleshores la senyora Wilkins fa 
dues coses singularment inespera-
des –gairebé radicalment antibri-
tàniques–: primer somnia amb la 
possibilitat –gairebé la impossibi-
litat– de llogar aquest petit castell 
on abunden dues coses de les quals 
no sol gaudir, les glicines i la llum 
del sol; i després té la gosadia de 
parlar a la senyora que té asseguda 
davant seu al club femení que fre-
qüenta: la senyora Arbuthnot, a 
qui només coneix de vista. Però a 
mesura que l’observa no pot deixar 
de pensar que deu ser tan infeliç 
com ella, i sobretot imagina que 
està llegint el mateix anunci al di-
ari, somniant, potser, en aquelles 
mateixes glicines i llum del sol. 
Naturalment, la conversa no és fà-
cil, i quan la senyora Wilkins li 
pregunta si està llegint allò del cas-
tell, la senyora Arbuthnot no pot 
sinó respondre: “Per què m’ho 
pregunta?” 

Capaços de qualsevol cosa 
Però l’ésser humà és imprevisible 
i, contràriament al que molts ens 
volen fer creure, és capaç de qual-
sevol cosa. I així és com aquesta do-
na, aquesta poqueta cosa que és la 
senyora Wilkins, és capaç d’embar-
car la melanconiosa Arbuthnot 
–que confessa que des que era pe-
tita no ha fet més que complir les 
seves obligacions– en aquesta em-
presa homèrica. Perquè la cosa no 
acabarà aquí. Una vegada aconse-
guida la seva complicitat, hauran 
de convèncer els marits, amb mit-
ja o tres quarts de mentida, i acon-
seguir dues sòcies més amb qui 
compartir el castell, perquè, esclar, 
el preu és inassolible per a dues do-
nes no independents. 

Però una vegada aconseguit el 
que semblava inversemblant, les 
quatre s’escapoliran d’aquest en-
torn on “la moralitat és la base de la 
felicitat” i arribaran al paradís ita-
lià on, segons ens diu la senyora 
Wilkins, ens “hem de limitar a ser”. 
El que s’inicia a partir d’aquí és una 
comèdia lleugera i plena de diver-
tidíssims gags de quatre dones que, 
a principis de la dècada del 1920, 
descobreixen la llibertat de la ruti-
na mediterrània i descobreixen, 
també, que la llibertat no és una ba-
janada, sinó la mera existència de 
la felicitat.✒

“Comencem a 
morir el dia en 
què comencem a 
pensar seriosa-
ment en la mort. 
El dia que som 
conscients que 

estem en l’últim tram. El dia en què 
al nostre voltant comença a formar-
se una crisàlide”. Així defineix el 
protagonista de Crisálida, el nou cò-
mic de Carlos Giménez, el procés de 
desconnexió emocional i desencant 
que experimenta en l’últim capítol 
de la seva existència. Una petita 
mort quotidiana i silenciosa que, 
lentament, buida de joia i il·lusió els 
dies i les nits. 

A més de ser un dels mestres del 
còmic espanyol, Giménez és el gran 
referent del gènere autobiogràfic 
gràcies a obres com Paracuellos, 
Barrio i Los profesionales. Sap que 
cada tema necessita una distància 
adequada, determinada pel punt de 
vista i el to. Així que per a una his-
tòria tan descarnada i lúgubre com 
la de Crisálida, una mena d’autobi-
ografia sobre la seva mort plena de 
reflexions íntimes sobre el final de 
la vida, Giménez fa una doble ca-
rambola i s’inventa un alter ego del 
seu alter ego tradicional. Un petit 
joc de miralls que serveix a Giménez 
per articular el seu desencís perso-
nal i col·lectiu, i al lector per mante-
nir una mínima distància emocio-
nal davant d’un còmic amb una flai-
re de carta de comiat tan desassos-
segant com commovedor.✒
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