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Contra Balzac

Flaubert ha tingut molt pocs detractors (un 
d’ells és Vladimir Nabokov), però Balzac, 
per contra, n’ha tingut una colla. Si li ha-

guessin preguntat a Flaubert si llegia a gust 
l’obra de Balzac, hauria dit que la coneixia molt 
bé, però afegint-hi “Quin gran home hauria si-
gut Balzac si hagués sabut escriure”, com està 
escrit. També hi ha gent a Catalunya –perquè 
no vivim ni aspirem a un país de partit únic i 
d’una sola creença en totes les coses–, que opi-
nen que Joan Sales hauria sigut un gran no-
vel·lista si hagués dominat una mica més la sin-
taxi i el ritme de la frase: són opinions. 

Tornem a Balzac, que ha sigut un dels escrip-
tors del XIX francès amb qui més gent s’ha ficat. 
Sainte-Beuve, un dels crítics més grans de la 
França del mateix segle, va escriure: “Balzac 
acabarà de la mateixa manera que va començar, 
amb un centenar de volums que ningú no lle-
girà”. (Va equivocar-se, evidentment). Com que 
Balzac no s’amaga mai en la seva immensa obra 
–a diferència de Flaubert, que s’hi amaga del 
tot–, Sainte-Beuve encara va escriure: “En 
aquesta gran Comèdia de la vida humana que 
pretén representar-nos, Balzac no s’adona que 
ell mateix hi juga un dels rols més grotescos”. 
Taine, que era un historiador de la literatura no 
menys competent, va dir: “Balzac és com el mu-
seu Dupuytren [un gran cirurgià de l’època] en 
gran format. És un Molière convertit en met-
ge. És un Saint-Simon transformat en poble. Fa 
lletja la lletjor”. (Potser també s’equivocava). 
Witold Gombrowicz, ja a mitjans del segle XX, 
encara va tenir menys pèls a la llengua: “Detes-
to Balzac. L’obra i l’home. Té tot el que no 
m’agrada, el que no vull, el que no puc suportar... 
Un savi, però quin pallús! Un artista, però el de 
més mal gust en la més insípida de les èpoques. 
Golafre, jugador de borsa, Don Joan, seductor 
empalagós. Home eminent, però d’una vulgari-
tat de petitburgès, d’una insolència de parvenu”. 
(Era la seva opinió). 

Ja poden dir el que vulguin. El cas és que, si 
un vol tenir una idea clara del que va passar, ar-
reu arreu, a la França de la primera meitat del 
segle XIX, no trobarà millor document històric 
i social que l’enorme Comèdia humana de Bal-
zac (aconsellem la nova traducció publicada per 
Hermida Editores). Igualment, qui vulgui enno-
var-se dels avatars, en tots els sentits, de la vi-
da catalana al segle XX, ho haurà de fer en la pro-
sa desmanyotada de Josep Pla. I qui vulgui lle-
gir una bona novel·la sobre la Guerra Civil Espa-
nyola i Catalunya, la trobarà a Incerta glòria, de 
Joan Sales, encara que l’estil hi sigui maldestre. 

Coses de la literatura: de vegades una obra no 
és perfecta des del punt de vista estètic, però pot 
ser una font de coneixement inestimable per les 
informacions que conté.✒
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Coses que podrien no 
haver passat 

Burgesos acostumats 
a no mirar mai més 
enllà d’ells mateixos 
La Natalie, duquessa de Sorrente, 
es queda embarassada d’un home 
que no és el seu. “Són coses que 
passen”, pensa en descobrir els 
símptomes inequívocs del futur 
naixement. “Són coses que pas-
sen”, es limita a dir Jérome quan la 
seva dona li anuncia un embaràs 
del qual ell no és responsable. “Són 
coses que passen, estimada Natty”, 
escriu Elisabeth de Lusignan a la 
seva filla, en resposta a la carta en 
què ella li comunica la notícia. “Són 
coses que passen”, comenten les 
amigues de la Natalie a mesura que 
se’n van assabentant.  

Això passa en el llibre Són coses 
que passen, de Pauline Dreyfus 
(Anagrama). Situat a la França dels 
anys quaranta, ens fa respirar la hi-
pocresia d’una classe social massa 
acostumada a fer veure que no pas-
sa res més enllà dels seus salons, 
fins i tot quan el que passa és que el 
món de fora s’enfonsa. La novel·la, 
traduïda per Marta Marfany i hàbil-
ment construïda al voltant del per-
sonatge de Natalie, aborda entre ca-
nelobres el tema de la persecució 
dels jueus a França. Val a dir que a 
l’arrencada  ja hem assistit al fune-
ral per la mort prematura de Nata-
lie, esdevinguda cinc anys després 
de l’embaràs extramatrimonial. El 
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sacerdot l’ha recordat com una es-
posa satisfeta i mare exemplar, amb 
una fe cristiana que l’hauria de me-
nar de dret al cel. 

Sembla mentida que 
aquesta novel·la fos 
escrita fa trenta anys 
 
La canadenca Margaret Atwood va 
escriure la novel·la distòpica El 
cuento de la criada, publicada ara en 
castellà per Salamandra, a la prime-
ra meitat dels anys vuitanta. “Com 
que vaig néixer el 1939 i la meva 
consciència es va formar durant la 
Segona Guerra Mundial, sabia que 
l’ordre establert pot esvanir-se de 
la nit al dia  –explica l’autora a la in-
troducció–. Els canvis poden ser rà-
pids com un llampec. No es pot con-
fiar en la frase «això aquí no pot 
passar». En determinades circums-
tàncies, pot passar qualsevol cosa 
a qualsevol lloc”. 

I què passa a El cuento de la cria-
da? Que uns polítics teòcrates s’em-
paren en la coartada del terrorisme 
islàmic per prendre el control dels 
Estats Units i suprimir la llibertat 
de premsa i els drets de les dones. Sí, 
repeteixo, l’obra està escrita fa més 
de trenta anys, tot i que sembla un 
argument ideat avui, tant per l’ame-
naça terrorista com per la percepció 
que, amb Donald Trump al poder, 
perillen les llibertats civils bàsiques 
i els drets que les dones han conque-

rit durant dècades i segles. De fet, 
la novel·la ha reaparegut a les llibre-
ries nord-americanes –gràcies en 
bona part a la sèrie de televisió que 
se n’ha fet– i s’ha erigit en símbol 
dels moviments contra Trump. 

Si el futur es pot 
descriure amb detall, 
potser no passarà 
 
“Em pregunten si El cuento de la cri-
ada és una predicció –diu Margaret 
Atwood–. No, no ho és, perquè pre-
dir el futur no és possible: hi ha mas-
sa variables i possibilitats imprevi-
sibles. Diguem que és una antipre-
dicció: si aquest futur es pot des-
criure de forma detallada, potser no 
arribarà a passar. Però tampoc po-
dem confiar gaire en aquesta idea 
benintencionada”. 

Mentre assumia el repte d’es-
criure una distopia apocalíptica, a 
Margaret Atwood li feia por caure 
en la falta de versemblança. “Si ha-
via de crear un jardí imaginari, volia 
que els gripaus que hi visquessin 
fossin reals. Una de les meves nor-
mes era no incloure en el llibre cap 
fet que no hagués passat ja en el que 
James Joyce anomena «el malson 
de la història», ni cap aparell tecno-
lògic que no estigués ja disponible. 
Res de trastos imaginaris, ni de lleis 
imaginàries, ni d’atrocitats imagi-
nàries. Déu està en els detalls, di-
uen. El diable, també”.✒
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Margaret Atwood ho té clar des de sempre: “En determinades 
circumstàncies, pot passar qualsevol cosa a qualsevol lloc”


